




Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddaję w Państwa ręce biuletyn „Ekonomia społecz-
na w województwie podkarpackim – dobre praktyki”, który powstał 
w ramach projektu systemowego „Szkolenia i specjalistyczne doradz-
two dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie woje-

wództwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Biuletyn przedstawia klika wybranych podkarpackich podmiotów ekonomii społecz-
nej, które poprzez swoją działalność, szczególnie zasługują na prezentację. Publikacja została 
wzbogacona o artykuł naukowy „Partnerstwa lokalne szansą na rozwój ekonomii społecznej”.
 Mam nadzieję, że lektura naszego biuletynu będzie dla Państwa interesująca i stanie 
się inspiracją oraz motywacją do włączenia się w budowanie sprzyjających warunków dla 
rozwoju ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.
 Składam serdeczne podziękowania wszystkim podmiotom prezentowanym w biu-
letynie za poświęcenie czasu na podzielenie się swoją historią i współtworzenie z nami 
tej publikacji.

Z wyrazami szacunku
Mariola Zajdel-Ostrowska

Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie
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 R egionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie reali-

zuje projekt systemowy „Szkolenia i spe-
cjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji 
pomocy społecznej działających na terenie 
województwa podkarpackiego powiązane 
z potrzebami oraz ze specyfiką realizowa-
nych zadań” w ramach Poddziałania 7.1.3 
Priorytetu VII Promocja integracji spo-
łecznej Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. W ramach ww. projektu powstał 
Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwo-
ju Ekonomii Społecznej w Województwie 
Podkarpackim na lata 2012-2020, który zo-
stał uchwalony przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego w  dniu 26  marca 2012 r. 
Jest to niezwykle ważny dokument, ujmu-
jący całościowo ekonomię społeczną jako 
istotny element rozwoju Województwa.
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Rzeszowie w ramach projektu syste-
mowego zrealizował dotychczas następują-

ce działania na rzecz upowszechniania idei 
ekonomii społecznej na Podkarpaciu:

�� zorganizowanie i przeprowadzenie 
od maja do grudnia 2012 spotkań 
informacyjno-promocyjnych dla 
gmin z upowszechniania i promo-
wania ekonomii społecznej oraz  
z budowania partnerstw i współ-
pracy na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (40 spotkań w 21 gmi-
nach woj. podkarpackiego, liczba 
uczestników – ponad 200 osób),

�� w 2012 roku wydanie biuletynu 
zawierającego tekst Regionalnego 
Planu Działań na Rzecz Rozwoju 
Ekonomii Społecznej w Wojewódz-
twie Podkarpackim na lata 2012-
2020, a następnie rozprowadzenie 
go wśród podkarpackich jednostek 
samorządu terytorialnego,

�� zorganizowanie dwóch konferencji 
promujących ekonomię społeczną:  
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„Konferencja promująca ekono-
mię społeczną w regionie” w 2012  
i „Dobre praktyki Ekonomii Społecz-
nej” w 2013 roku,

�� utworzenie i prowadzenie pods-
trony internetowej www.es.rops.
rzeszow.pl w celu ułatwienia 
dostępu do informacji o ekonomii 
społecznej w województwie 
podkarpackim,

�� prowadzenie monitoringu Regional-
nego Planu Działań na Rzecz Roz-
woju Ekonomii Społecznej w  Wo-
jewództwie Podkarpackim na lata 
2012-2020, coroczne sporządzanie 
raportu podsumowującego wyniki 
przeprowadzonych w tym zakresie 
badań,

�� w 2012 roku zorganizowanie  
3-dniowych, wspólnych szkoleń 
ekonomii społecznej dla pracowni-
ków jednostek pomocy społecznej 
i pracowników powiatowych urzę-
dów pracy,

�� w 2014 roku przeprowadzenie 
dwóch spotkań grupowych z ani-

macji środowiska lokalnego, poru-
szających m.in. kwestię wykorzysta-
nia instrumentów ekonomii społecz-
nej w  pracy socjalnej.

 W  2014  roku Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
podjął się realizacji kampanii infor-
macyjno promocyjnej na rzecz upo-
wszechniania ekonomii społecznej. 
Kampania obejmuje m. in.

�� rozwinięcie strony internetowej 
www.es.rops.rzeszow.pl,

�� przygotowanie i wydanie folderów 
informacyjnych dot. ekonomii spo-
łecznej oraz ich dystrybucję wśród 
podkarpackich JST, 

�� artykuły sponsorowane w prasie 
i  spot informacyjno-promocyjny 
w radiu,

�� utworzenie bazy podmiotów ES oraz 
bazy produktów i usług oferowanych 
przez przedsiębiorstwa społeczne,

�� doradztwo z zakresu budowania 
partnerstw lokalnych, zakładania 
spółdzielni socjalnych, animacji lo-
kalnych, klauzul społecznych.



CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SANOKU
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 Pomysłodawcą utworzenia 
Centrum Integracji Społecznej 

w Sanoku był Starosta Sanocki, który wziął 
udział w spotkaniu z  przedstawicielami 
Fundacji BARKA podczas projektu 

informacyjnego organizowanego przez 
tę fundację. Gdy została zebrana grupa 
osób chętnych do powielenia pomysłu 
starosty (szefowie miast i gmin, powiatu 
oraz organizacji społecznych) wydawało 
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się, iż reszta to tylko kwestia kilku miesięcy. 

Niestety, trwało to przeszło 1,5 roku.

 Aby utworzyć CIS konieczne było 

przygotowanie statutu i przyjęcie przez 

radnych uchwały o powołaniu Centrum, 

opracowanie koncepcji CIS, która została 

oparta na potrzebie zintegrowania środo-

wiska lokalnego oraz wymiernych zyskach 

dla samorządu, osób wykluczonych spo-

łecznie, ośrodków pomocy społecznej oraz 

usługobiorców.

 Kiedy zebrane zostały odpowiednie 

dokumenty złożono wniosek do Wojewody 

Podkarpackiego w sprawie utworzenia CIS 

w Sanoku. Pierwsza decyzja była odmow-

na, ponieważ starostwa powiatowe zostały 

pominięte w ustawie, jako organy, które 

mogą prowadzić Centra Integracji Społecz-

nej. Dlatego starosta wystąpił z wnioskiem 

do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

o  zmianę w  ustawie i umożliwienie po-

wiatom tworzenia CIS-ów. Przy wsparciu 

członka zarządu województwa podkar-

packiego - Sławomira Miklicza udało się 

uzyskać pozytywną decyzję. 

 Powiat Sanocki otrzymał blisko 

300 tys. zł. od marszałka województwa na 

pierwsze wyposażenie CIS, a w międzycza-

sie do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

złożone zostało pismo na realizację projek-

tu pn. Model realizacji usług o określonym 

standardzie w powiecie oraz Model CIS.

 Z dniem 30.10.2012 r. kierownik 

Centrum Integracji Społecznej podpisał 

pierwsze Indywidualne Programy Zatrud-

nienia Socjalnego z 24 uczestnikami, którzy 

przydzieleni zostali do trzech warsztatów 

- gastronomicznego, pielęgnacji terenów 

zielonych i utrzymania chodników oraz bu-

dowlano - remontowego. Po podpisaniu 
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IPZS podjęto czynności związane z zaję-

ciami reintegracji zawodowej i społecznej 

tj. skierowano 24 uczestników na badania, 

zakupiono polisę ubezpieczeniową NNW 

dla uczestników, przeprowadzono szkole-

nie BHP, zakupiono ubrania robocze oraz 

materiały do prowadzenia zajęć reintegra-

cji społecznej.

 W lipcu 2014 r. CIS zaczął realizację 

nowego projektu pn. CIS szansą na lepsze 

życie. W ramach tej inicjatywy utworzone 

zostały dodatkowe cztery warsztaty: cate-

ringowy, wykończenia wnętrz, samocho-

dowy oraz szkółkarski. W związku z  tym 

przyjęci zostali nowi uczestnicy. W sumie 

na dzień dzisiejszy z pomocy Centrum ko-

rzysta czterdzieści osób.

 Kryterium przyjęcia uczestnika do 

CIS może być: bezdomność, uzależnienie 

od alkoholu, bezrobocie, opuszczenie za-

kładu karnego, niepełnosprawność oraz 

inne (np. wielodzietność, ochrona macie-

rzyństwa, ubóstwo). 

 W ramach reintegracji społecznej 

prowadzone są następujące działania:

�� zajęcia terapeutyczne (obejmują 

wyrównanie deficytów osobowo-

ściowych);

�� zajęcia z psychologiem – ukierun-

kowane na podniesienie umiejętno-

ści komunikacyjnych, asertywności, 

współdziałania w grupie oraz pod-

niesienia motywacji i poznanie swo-

ich mocnych stron;
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�� poradnictwo zawodowe – prowa-
dzone grupowo oraz indywidualnie. 
Ma  na  celu poznanie umiejętności 
i  predyspozycji zawodowych, pra-
widłowych zachowań związanych 
z poszukiwaniem pracy, poruszania 
się na rynku pracy, przygotowa-
nie się do rozmowy kwalifikacyjnej 
z pracodawcą, itp.;

�� zajęcia informatyczne – podczas 
których uczestnicy zdobywają 
umiejętności podstawowej obsługi 
komputera, korzystania z nowocze-
snych środków przekazu, wysyłania 
CV drogą elektroniczną.

 Dotychczas 17 osób, będących ab-
solwentami CIS w Sanoku, otrzymało za-
trudnienie. 
 Na przyszłość Centrum chciałoby 
w dalszym ciągu prowadzić zajęcia z zakre-
su reintegracji społecznej i zawodowej, tak 
by jak najwięcej osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym mogło dostać realną 

szanse na poprawę jakości swojego życia.

DANE KONTAKTOWE:

ul. Stróżowska 15 i 16

Kod, miejscowość: 38-500 Sanok;

Telefon: 518 922 200 

E-mail: cis.sanok@gmail.com; 

www.cissanok.pl

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2012

ZYSK SPOŁECZNY: 

Działania integracyjne poprzez reintegrację 

społeczną i zawodową

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG: 

Usługi gastronomiczne, cateringowe, budow-

lano - ogrodnicze, samochodowe (Auto SPA), 

wykończenia wnętrz, szkółkarskie.

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI:

Klienci indywidualni, lokalni przedsiębiorcy, 

instytucje publiczne, powiat sanocki
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CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĘBICY

 P omysł powstania Centrum 

Integracji Społecznej w Dębicy 

zrodził się w 2012 roku. Od tego czasu 

sukcesywnie, stopniowo, w sposób 

przemyślany i  konstruktywny, pomysł ten 

przechodził kolejne etapy swojej realizacji.

 Od początku 2012 roku, z inicjatywy 

i przy dużym wsparciu Fundacji Pomocy 

Wzajemnej „Barka”, w Dębicy odbywały się 

liczne spotkania władz miasta, samorzą-

du, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej, Powiatowego Urzędu Pracy, lokalnych 

przedsiębiorców, mające na celu promocję 

ekonomii społecznej oraz jej podmiotów, 

jako działań alternatywnych wobec istnie-

jących form pomocy społecznej, które nie 

dają realnych szans dla osób wykluczonych 

bądź zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym na powrót do pełnego życia zawodo-

wego i społecznego. Zrodził się wówczas 

pomysł utworzenia w  Dębicy Centrum 

Integracji Społecznej. Konsekwencją tych 
działań było podpisanie w lutym 2012 roku 
porozumienia na rzecz rozwoju społecznej 
gospodarki rynkowej Ziemi Dębickiej. Tak 
zawiązane partnerstwo otworzyło szanse 
na urealnienie powstania w Dębicy Cen-
trum Integracji Społecznej. 
 Kolejnym etapem była decyzja Rady 
Miejskiej w Dębicy o powołaniu Centrum 
Integracji Społecznej. We wrześniu 2012 
roku Gmina Miasto Dębica złożyła wniosek 
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do Wojewody Podkarpackiego o nadanie 
statusu Centrum Integracji Społecznej  
w Dębicy, status ten został przyznany 
na okres 5 lat. Po otrzymaniu środków 
finansowych z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz 
zaangażowaniu środków własnych Gminy 
Miasta Dębica Centrum rozpoczęło swoją 
działalność w październiku 2013 roku.
 Centrum Integracji Społecznej 
w Dębicy realizuje program reintegracji za-
wodowej i społecznej, posiada trzy warsz-
taty: usług gospodarczych, remontowo – 
budowlanych oraz usług opiekuńczych.
 Każdy z warsztatów liczy 8 uczest-
ników, którzy pod nadzorem instruktora 
zawodu wykonują prace w określonych 
branżach.
 Przeprowadzona diagnoza spo-
łeczna oraz analiza lokalnego rynku usług 
stały się podstawą do określenia tego 
typu warsztatów. Centrum oferuje usłu-
gi zarówno kompleksowe, jak i doraźne 
w zakresie: prac remontowych, konserwa-

torskich, gospodarczych, porządkowych, 
utrzymania zieleni i porządku na trawni-
kach, skwerach, klombach, chodnikach, 
placach, parkach, placach zabaw, biurach 
oraz w zakresie usług opiekuńczych. Za-
kres usług oraz cena dostosowywane są 
indywidualnie do potrzeb oraz możliwości 
zleceniodawcy.
 Centrum Integracji Społecznej 
w  Dębicy planuje rozwijać swoją 
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działalność, uruchomiając kolejne 

warsztaty zawodowe, zwiększając liczbę 

uczestników.

 Centrum Integracji Społecznej 

w  Dębicy powstało, aby pomagać tym, 

którzy stracili nadzieję na „lepsze jutro”. 

Bez fachowego wsparcia specjalistów i lu-

dzi dobrej woli nie są oni w stanie wyrwać 

się z „życiowego odrętwienia”. Działalność 

Centrum Integracji Społecznej w Dębicy 

przekłada się na pozytywne bezpośrednie 

efekty reintegrujące w stosunku do osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym, a także na pośred-

nie działania wywołujące zmianę świado-

mościową w  rodzinach uczestników, spo-

łeczności lokalnej, lokalnych instytucjach 

pomocy i integracji społecznej oraz wśród 

lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. 

Osoby długotrwale bezrobotne, niepełno-

sprawne, mające problem z nadmiernym 

spożywaniem alkoholu uczestnicząc w za-

jęciach reintegracji zawodowej i społecznej 

w Centrum Integracji Społecznej w Dębicy 

przede wszystkim odzyskują poczucie bez-

pieczeństwa, poczucie własnej wartości, 

wiarę we własne siły oraz świadomość kon-

troli nad własnym życiem. Uczestnictwo 

w zajęciach Centrum to dobry sposób na 

przygotowanie się do wejścia na otwarty 

rynek pracy, to możliwość nauczenia się 

pracy w  grupie, opanowania i zaakcepto-

wania zasad i reguł panujących w każdym 
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miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma 

swoje miejsce, swoje zadania do wykona-

nia a  wszystko w  warunkach atmosfery 

przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego 

człowieka wraz z jego mocnymi stronami, 

jak i słabościami. Działaniom Centrum Inte-

gracji Społecznej w Dębicy przyświeca myśl 

że: „dając komuś samą tylko pomoc ma-

terialną, jedynie bezwarunkowe wsparcie, 

obrażamy jego godność i człowieczeństwo, 

uważając, że nie jest on w stanie zdobyć się 

na żaden wysiłek. Wymagając aktywności, 

zmuszając do działania, pozwalamy oso-

bom wykluczonym odzyskać godność i wia-

rę w siebie”.

DANE KONTAKTOWE:

Ul. Brzegowa 42

Kod, miejscowość: 39-200 Dębica

Telefon: 14 676 39 06

E-mail: cis.debica@gmail.com

www.cisdebica.pl

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2013

ZYSK SPOŁECZNY:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

ograniczanie negatywnych skutków wyklucze-

nia społecznego, aktywizacja i integracja osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Usługi porządkowe, gospodarcze, remontowe, 

konserwatorskie, opiekuńcze

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI:

Lokalne jednostki, instytucje, przedsiębiorcy, 

osoby prywatne
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
W NOWEJ SARZYNIE

 H istoria powstania Zakładu 

Aktywności Zawodowej 

w  Nowej Sarzynie miała swój początek 

w połowie 2003  roku, kiedy to podczas 

spotkania Stowarzyszenia „Dobry 

Dom” z  ówczesnym kierownikiem PCPR  

w Leżajsku powstał pomysł o utworzeniu 

zakładu na terenie powiatu. Była 

to odpowiedź na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. W powiecie leżajskim 

funkcjonowały wówczas instytucje takie 

jak: Środowiskowy Dom Samopomocy 

i  Warsztat Terapii Zajęciowej, brakowało 

jeszcze jednego elementu dla zapewnienia 

pełnej oferty rehabilitacji zawodowej 

i społecznej. ZAZ miał dopełnić ten system 

wsparcia.

 Osoby niepełnosprawne, chcące się 

rozwijać i zdobywać doświadczenie zawo-

dowe, mają ograniczone możliwości. Pra-

codawcy zazwyczaj nie są zainteresowani 

zatrudnianiem osób ze znacznym stop-
niem niepełnosprawności.
 Utworzenie ZAZ okazało się 
dużym wyzwaniem, głównie ze względu 
na ograniczoną ilość informacji 
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o  funkcjonowaniu takich zakładów 
w Polsce oraz niewielką liczbą już 
funkcjonujących, mogących posłużyć 
swoim doświadczeniem. Droga do 
utworzenia ZAZ w Nowej Sarzynie trwała 
prawie trzy lata, podczas tego okresu 
pojawiały się problemy, które dzięki 
ogromnej życzliwości ludzi udawało 
się rozwiązać. Partnerskie nastawienie 
samorządu okazało się kluczowe.  
Starostwo powiatowe zaproponowało 
Stowarzyszeniu „Dobry Dom” zakup 
budynku po byłych warsztatach szkolnych 
pod działalność ZAZ za symboliczną 
złotówkę, dzięki czemu udało się 
zabezpieczyć dotacje na założenie ZAZ 
i sprostać wymogom organizacyjno-
technicznym. 
 ZAZ w Nowej Sarzynie został 
uruchomiony 20 grudnia 2005 roku. 
Zakład zatrudnia obecnie 40 osób 
niepełnosprawnych w tym 30 ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
i 10 z umiarkowanym. Zakład nieustannie 

się rozwija. Wsparcie przekazane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie pozwoli na zwiększenie 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w ZAZ oraz wzbogacanie wyposażenia 
o nowe maszyny i urządzenia. 
 Od listopada 2014 roku zwiększy 
się powierzchnia zakładu, dzięki radnym 
powiatu leżajskiego, którzy przekazali bu-
dynek po byłych warsztatach szkolnych, 
sąsiadujący z ZAZ. 
 W zakładzie działają trzy pracownie: 
stolarska, wikliniarska i rzemiosł różnych. 
Na wybór tego typu działalności 
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wpłynęło kilka czynników, min. otoczenie 
społeczno-gospodarcze i zróżnicowanie 
występujących dysfunkcji wśród osób 
niepełnosprawnych. Taki wybór pracowni 
podyktowany był także tym, aby produkcja 
wzajemnie mogła się uzupełniać i aby 
ograniczona była konieczność zakupu 
półproduktów z zewnątrz. W  ZAZ 
Nowa Sarzyna produkowane są płoty, 

kosze wiklinowe, meble z drewna i płyt 
meblowych. ZAZ świadczy usługi niszczenia 
dokumentów, recyclingu i ostrzenia 
narzędzi stolarskich. Na zamówienie 
wykonuje także produkty artystyczne, 
w tym witraże. 
 W zakładzie trwa ciągły proces 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
pracowników. Poprzez pracę uczą 
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się odpowiedzialności za siebie, za  
wykonywane zlecenia i za współ-
pracowników. Nabierają doświadczenia 
we wszystkich aspektach funkcjonowania 
na płaszczyźnie zawodowej. Umiejętności 
naszych pracowników w zakresie 
wytwórstwa mebli i produktów z wikliny 
zostały uhonorowane nagrodą „Godne 
polecenia” na Ogólnopolskich Targach 
Zaz-ów. Zamówienia na produkty ZAZ 
w Nowej Sarzynie płyną zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy.
 Dzięki takim podmiotom jak Zakłady 
Aktywności Zawodowej powoli zmienia się 
postrzeganie osób niepełnosprawnych 
jako „biorców” pomocy społecznej. Stają 
się oni „dawcami” nowego potencjału 
i możliwości. Odnajdują się w życiu 
społecznym, kulturalnym i  sportowym 
oraz, co szczególnie cieszy, zakładają 
rodziny i wychowują dzieci. 
 Dzięki ZAZ-om następuje to, co 
jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się 
niemożliwe, niepełnosprawność staje się 
„normalnością” w społecznym odbiorze. 

DANE KONTAKTOWE:

Ul. Łukasiewicza 3 a, 37-310 Nowa Sarzyna

Telefon: 172401041, fax: 172401043

E-mail: biuro@zaznowasarzyna.pl

www.zaznowasarzyna.pl

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2005

ZYSK SPOŁECZNY:
 � Miejsce pracy dla osób niepełnospraw-

nych oraz zwiększenie szans tych osób 
na samodzielne poruszanie się po rynku 
pracy

 � Integracja społeczna osób niepełno-
sprawnych

 � Rehabilitacja zdrowotna osób niepełno-
sprawnych

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:
 � Recykling
 � Stolarnia

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA:
 � Stolarnia
 � Wikliniarstwo
 � Pamiątkarstwo

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI: 

Klienci indywidualni, hurtownie, przedsiębior-
stwa
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
W WOLI RAFAŁOWSKIEJ

 Z akład Aktywności Zawodowej 
w  Woli Rafałowskiej został 

utworzony z inicjatywy Towarzystwa 
Przeciwdziałania Uzależnieniom „Trzeźwa 
Gmina” w  Chmielniku. Jego powstanie 
i funkcjonowanie było odpowiedzią na 
potrzeby społeczne i rynkowe. Decyzji 
tej dodatkowo sprzyjało przychylne 

nastawienie władz wojewódzkich oraz 
zakładów lokalnych. W błyskawicznym 
tempie dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych obiekt przekazany 
nieodpłatnie przez firmę Chmielnik 
Zdrój SA. ZAZ zaczynał od działalności 
poligraficznej i introligatorskiej. 
 Systematycznie doskonalił się, 
poszerzając ofertę usług z myślą o tym, 
aby produkty były na wysokim poziomie, 
spełniały oczekiwania klientów i stanowiły 
promocję ZAZ i jego pracowników. ZAZ 
w Woli Rafałowskiej uczestniczy w targach 
branżowych, stażach zagranicznych, 
należy do Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców ZAZ i Podkarpackiego 
Związku Organizatorów ZAZ, przez co 
promuje ekonomię społeczną szczególnie 
w zakresie profesjonalizacji produktów 

i usług.
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 ZAZ zatrudnia obecnie 30 osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności. Każdy z pracowników 
wykonuje zajęcie odpowiadające umiejęt-
nościom oraz indywidualnym predyspozy-
cjom. Prowadzona rehabilitacja zawodowa 
i społeczna w ZAZ pozwala zbudować rze-
telny i profesjonalny zespół. Pracownicy 
zwiedzili wiele ciekawych miejsc w kraju 
i za granicą, uczestniczyli w licznych spar-
takiadach, piknikach, turniejach, spotka-
niach rekreacyjnych itp. Obserwując pra-
cowników widać jak wiele pozytywnych 
zmian dokonało się i wciąż dokonuje w ich 
życiu. Realizują się zawodowo, nawiązują 
przyjaźnie, są życzliwi wobec siebie, lojal-
ni. Kilka osób ukończyło kursy prawa jaz-
dy. Z pozytywnym skutkiem aplikowali do 
programów pomocowych o dofinansowa-
nie do zakupu samochodów osobowych, 
sprzętu komputerowego, likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszka-

nia itp. Dzięki systematycznej rehabilitacji 

zawodowej i społecznej pracownicy pod-

nieśli swoje kompetencje społeczne, stali 
się bardziej aktywni, wykształcili w sobie 
poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczy-
wistość, nabrali pewności siebie. Praca do-
wartościowuje ich, jest jedną z możliwości 
samorealizacji, daje satysfakcję, poczucie 
spełnienia, korzyści materialne co prze-
kłada się na poprawę warunków życia, 

a  w  przyszłości na pracę na otwartym 

rynku.
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 „Najważniejszą rzeczą jaką dała mi 

praca w ZAZ jest poczucie własnej wartości. 

Praca przywróciła mi wiarę w siebie, dzięki 

tej pracy czuję się potrzebny, dzięki tej pracy 

mam po co wstawać rano z łóżka, i w końcu 

dzięki tej pracy przekonałem się, że wbrew 

opiniom wielu, niepełnosprawny nie znaczy 
bezużyteczny i gorszy w pracy.” /cyt. wypo-
wiedź pracownika ZAZ/.
 Społeczność lokalna, w której funk-
cjonuje Zakład ma możliwość szerszego 

dostępu do profesjonalnych usług, może 
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obserwować i docenić pracę tych osób, 

które codziennie udowadniają sobie 

i  otoczeniu, że ich praca jest ważna 

i użyteczna.

 ZAZ w Woli Rafałowskiej nie boi się 

nowych wyzwań. Niebawem wprowadzi 

nowe usługi do swojej oferty, m.in. druk UV, 

hot stamping i tłoczenie, wycinanie dowol-

nych kształtów w styropianie i styrodurze. 

Planuje również zwiększyć zatrudnienie 

osób niepełnosprawnych.  Zatrudnienie 

i  praca osób niepełnosprawnych zmienia 

rzeczywistość na lepsze.

DANE KONTAKTOWE:
36-017 Błędowa Tyczyńska
Wola Rafałowska 214
e-mail:drukarnia@zaz.trzezwagmina.pl
www.zaz.trzezwagmina.pl

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 31.12.2007

ZYSK SPOŁECZNY: 
 � Miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych 

oraz zwiększenie szans tych osób na samo-
dzielne poruszanie się po rynku pracy

 � Integracja społeczna osób niepełnospraw-
nych

 � Rehabilitacja zdrowotna osób niepełno-
sprawnych

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:
 � Projektowanie , druk cyfrowy i wielkoforma-

towy dowolnych materiałów reklamowych 
 � Usługi poligraficzne i introligatorskie 
 � Znakowanie techniką laserową gadżetów 

i  innych przedmiotów 
 � Sublimacja i termotransfer 
 � Produkcja podpałek ekologicznych K-lumet 
 � Produkcja rękodzielnicza

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI:
Zakłady pracy i instytucje, lokalni przedsiębiorcy, 
klienci indywidualni

WYBRANI KLIENCI:
OST, REWA, GREINPLAST, KRD, PIRP
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WYSPA PRZYGÓD”

 Pomysł założenia spółdzielni 

socjalnej zrodził się w  głowie 

Justyny w 2012 roku. Po urlopie 

macierzyńskim nie mogła znaleźć pracy 

w Mielcu. Od początku chciała aby nowa 

działalność wiązała się z dziećmi. Jedynym 

problemem było znalezienie czterech 

innych bezrobotnych osób, które myślą tak, 

jak ona, mają pedagogiczne wykształcenie 

i  chciałby się zaangażować. Justyna 

spotkała Kasię, której opowiedziała 

o pomyśle i sprawa „chwyciła”. Dalej 

poszło niczym w wierszu Juliana Tuwima 

„Rzepka”. Od Kasi do Asi, od Asi do 

Izy i  było ich w końcu cztery. Podczas 

spotkania projektowego w sprawie 

zakładania spółdzielni socjalnej Justyna 

poznała Alę, której zaproponowała 

dołączenie do reszty dziewczyn. Dzięki 

temu miały komplet.

 Spółdzielnia Socjalna „Wyspa 

Przygód”, istnieje na rynku mieleckim 

od 2012 roku, prowadzi całoroczną salę 

zabaw dla dzieci w wieku od 1 do 12, 

oferującą usługi edukacyjne, opiekuńczo-

wychowawcze, rekreacyjne, rozrywkowe 

oraz gastronomiczne. Ponadto spółdzielnia 

zajmuje się organizacją i animacją imprez 



25DOBRE PRAKTYKI 

okolicznościowych dla dzieci np. urodziny 

oraz imprez zewnętrznych czy plenerowych 

np. pikniki, festyny.

 „Wyspa Przygód” prowadzi wypoży-

czalnię strojów karnawałowych, wynajem 

maskotek bajkowych oraz oferuje usługę 

„niani na telefon”.

 Spółdzielnia stale się rozwija i inwe-

stuje w swoją działalność, nie tylko finan-

sowo, ale także korzystając ze szkoleń za-

pewniających jej lepsze funkcjonowanie.

 Działania spółdzielni prowadzone 

poza regularną działalnością gospodarczą:

�� wspieranie dzieci autystycznych, 

które odwiedzają salę zabaw raz 

w miesiącu bezpłatnie,

�� darmowe wejściówki dla dzieci 

w trakcie sylwestra rodzinnego dla 
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osób z AA w 2013 i 2014 roku,
�� przystąpienie do programu miasta 

Mielec Rodzina 3+,
�� fundowanie nagród w szkołach 

w postaci wejściówek na salę,
�� bezpłatne szkolenia dla osób bezro-

botnych oraz pracowników Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej,

�� wsparcie projektu „M4 Moje Miasto 
Moje Miejsce” realizowanego z mie-
leckim stowarzyszeniem JARTE oraz 
imprezą turystyczną MIT,

�� wsparcie projektu „Bańkowe Sza-
leństwo”, realizowanego z Klubem 
Młodych Liderów (happening na 
Mieleckiej Starówce).

 Dziewczyny z „ Wyspy Przygód” mają 
już plany na przyszłość dotyczące ich dzia-
łalności. Chcą organizować duże imprezy 
plenerowe, zwiększyć asortyment wypoży-
czalni kostiumów dla dzieci i dorosłych.
 Najbardziej cieszy pozytywny zwrot-
ny komunikat na temat działalności „Wyspy 
Przygód”. Poza klientami indywidualnymi, 
szkoły, przedszkola oraz firmy także są za-
interesowane takimi usługami, a dowodem 
tego są liczne telefony i e-maile zakończo-
ne stałą współpracą.
 Ze swoją ofertą spółdzielnia stara 
się dotrzeć do jak największej liczby poten-
cjalnych klientów poprzez indywidualne 

spotkania, kontakt telefoniczny, mailowy 
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DANE KONTAKTOWE:
Ul. Mickiewicza 32
Kod, miejscowość: 39-300 Mielec
Telefon: 177731076
E-mail: ss_wyspa_przygod@onet.pl
www.wyspaprzygod.mielec.pl 

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2012

ZYSK SPOŁECZNY: 
Miejsca pracy dla osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym (bezrobotnych); wspieranie 
dzieci autystycznych, przedszkoli, różnego 
typu instytucji 

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:
Usługi edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, 
rekreacyjne, rozrywkowe oraz gastronomiczne

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI: 
Klienci indywidualni – rodzice oraz ich dzieci, 
szkoły, przedszkola oraz firmy prywatne

WYBRANI KLIENCI:
Stowarzyszenie Jarte w  Mielcu, Przedszkole 
Miejskie Kubuś Puchatek w Mielcu, Przedszko-
le Publiczne nr 2 w  Ropczycach, Rado Hotel 
Wola Chorzelowska, Lear Corporation w Miel-
cu, Husqvarna w Mielcu, Agmar, MOPS Mielec, 
DPS Mielec, Fakro-WDF. Sp. z o.o. w Mielcu, 
Restauracja Planeta, Dwa Mosty

oraz reklamując się na różnych portalach 
informacyjnych. Celem jest rozwijanie 
i  zdobywanie umiejętności oraz dawanie 
jak największej radości dzieciom. 
 Aktualnie w spółdzielni zatrudnio-
nych jest 5 osób, które mają spółdzielcze 
umowy o pracę na ½ etatu. Dodatkowo 
w  roku 2014 jedna osoba odbywa staż 
zawodowy finansowany ze środków unij-
nych. W przypadku większej ilości zleceń 
spółdzielnia planuje zatrudnić osoby na 
podstawie umów o dzieło.
 W dniu 22.10.2014 roku w Pałacu 
Prezydenckim Spółdzielnia Socjalna Wyspa 
Przygód otrzymała nagrodę za Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2014, 
w kategorii Pomysł na Rozwój w ramach 
konkursu zorganizowanego przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych 
z Warszawy. Na tej samej gali „Wyspa 
Przygód” odebrała nagrodę doradczą, której 
fundatorem była firma PwC wchodząca 
w  skład sieci PricewaterhouseCoopers 
International Limited.
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PASJA” 

 N a początku był pomysł 
na siebie, ale brak wiary 

w to, że się uda. Środki finansowe 
konieczne do uruchomienia działalności 
gastronomicznej wydawały się 
barierą niemożliwą do przeskoczenia, 
a zamiłowanie do gotowania 
niewystarczające do poprowadzenia 
firmy. Przedsiębiorcze panie z terenu 
gminy Orły w woj. podkarpackim odniosły 
jednak sukces i  od sierpnia 2012  r. 
prowadzą Spółdzielnię Socjalną o profilu 
gastronomicznym i dbają o  podniebienia 
mieszkańców Przemyśla. 
 Odpowiedzią na brak środków 
finansowych na założenie Spółdzielni 
Socjalnej była realizacja projektu „Budujemy 
Razem” przez Stowarzyszenie Inicjatywy 
Podkarpacia w ramach Poddziałania 7.2.2 
Wsparcie ekonomii  społecznej POKL, 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Realizowane 

w   tym projekcie szkolenia dla przyszłych 

założycieli pomogły zdobyć wiedzę 

z zakresu zakładania i prowadzenia 

spółdzielni socjalnej oraz doprecyzować 

koncepcję planowanej działalności. 

Dzięki pozyskanej dotacji możliwe stało 

się wykonanie projektów technicznych 

i technologicznych, przeprowadzenie 
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remontu lokalu wynajętego w centrum 

Przemyśla, wyposażenie baru i zakup 

profesjonalnego sprzętu cateringowego.

 Prawdziwym wyzwaniem było prze-

brnięcie przez gąszcz rygorystycznych 

i  drobiazgowych przepisów sanitarnych 

oraz sprostanie ich wymogom. Bardzo 

szybko grupka wytrawnych gospodyń do-

mowych przekonała się, że prowadzenie 

punktu gastronomicznego i obsługa imprez 

bardzo różnią się od gotowania w  domu. 

Wymaga to bowiem odpowiedniej i bardzo 

sprawnej organizacji pracy z zastosowa-

niem dobrych praktyk higienicznych, sys-

temu HCCP i  przepisów BHP, a przy tym 

pogodzenia pracy w  kuchni z bieżącym 

prowadzeniem dokumentacji spółdzielni 

i firmy. Wymaga to także przezwyciężenia 

problemów z  komunikacją wewnętrzną 

oraz konfliktami wynikającymi ze stresu, 

braku doświadczenia i zmęczenia. 

 Panaceum na brak doświadczenia 

w prowadzeniu punktu gastronomicznego  

i obsługi cateringowej dużych imprez oko-

licznościowych okazało się nawiązanie 

współpracy z byłą szefową kuchni zamku 

w Krasiczynie, początkowo w ramach umo-

wy zlecenia, a z czasem umowy o  pracę. 

Dziś Pani Danuta Fień jest nie tylko pracow-

nikiem spółdzielni, ale również jej człon-
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kiem, Zastępcą Prezesa i wspólnie z całym 
zarządem dba o odpowiednie menu oraz 
wysoką jakość świadczonych usług.
 Dużą pomocą w bieżącym prowa-
dzeniu działalności gospodarczej było fi-
nansowe wsparcie pomostowe otrzymy-
wane przez 12 miesięcy na każdego człon-
ka spółdzielni. Rok jednak szybko minął 
i  od czerwca 2013 r. spółdzielnia stanęła 
przed wyzwaniem utrzymania się na ryn-
ku wyłącznie przy pomocy samodzielnie 
wypracowanych środków. Dzięki uporowi, 

ciężkiej pracy i coraz lepszemu rozumie-
niu reguł rynku grupka gospodyń domo-
wych prowadzących Spółdzielnię Socjalną 
„Pasja” zdołała ugruntować jej pozycję na 
przemyskim rynku usług cateringowych 
i  samodzielnie zarabia na swoje utrzy-
manie. 
 Wachlarz usług świadczonych przez 
spółdzielnię jest szeroki i na bieżąco do-
stosowywany do zmieniającego się zapo-
trzebowania rynku. Obecnie Spółdzielnia 
prowadzi bar „Pasja”, wytwarza wyroby 
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garmażeryjne (również na indywidualne 
zamówienie klienta), świadczy usługi ca-
teringowe w formie obsługi konferencji, 
szkoleń, spotkań pracowniczych oraz im-
prez okolicznościowych, itp. Stawiając na 
dalszy rozwój spółdzielnia planuje stworze-
nie dodatkowego, większego zaplecza ga-
stronomicznego do świadczenia zewnętrz-
nych usług cateringowych oraz utworzenie 
ciastkarni, dbając przy tym o najwyższą ja-
kość produktów wykonanych tradycyjnymi 
metodami i z naturalnych składników.
 Od chwili założenia spółdzielni jej 
struktura zatrudnieniowa ulegała prze-
kształceniom. W chwili obecnej Spółdziel-
nia Socjalna „Pasja” składa się z 6 człon-
ków zatrudnionych w ramach spółdzielczej 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy oraz jednego pracownika etatowego, 
niebędącego członkiem spółdzielni. 
 Dziś „Pasja” to już ciesząca się uzna-
niem przemyska firma gastronomiczna, 
której usługi i wysublimowane smaki stały 
się znane mieszkańcom miasta. Stali klien-
ci indywidualni i instytucjonalni to najwięk-
sza nagroda za wysiłek i upór w dążeniu 
do celu.

DANE KONTAKTOWE:

Ul. Sportowa 11

Kod, miejscowość: 37–700 Przemyśl

Telefon: 535 939 501

E-mail: spoldzielnia.socjalna.pasja@interia.pl

www.pasja-przemysl.pl 

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2012

ZYSK SPOŁECZNY: 

Reintegracja zawodowa i społeczna bezrobot-

nych kobiet

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Prowadzenie Baru „Pasja”, obsługa przyjęć fir-

mowych, konferencji, bankietów, wesel 

i wszelkich imprez okolicznościowych 

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI: 

osoby fizyczne, instytucje publiczne, firmy szko-

leniowe

WYBRANI KLIENCI:

Urząd Miasta Przemyśla, Starostwo Powiatowe 

w Przemyślu, Izba Celna w Przemyślu, Centrum 

Kulturalne w Przemyślu, Muzeum Narodowe 

Ziemi Przemyskiej, Straż Graniczna
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „OGRÓD DOKUMENTÓW”

 Czy prowadząc działalność go-
spodarczą można pogodzić ze 

sobą jej cel ekonomiczny, czyli osiągnięcie 
zysku finansowego z celem społecznym? 
Okazuje się, że tak. Taką możliwość zapew-
niają podmioty ekonomii społecznej np. 
spółdzielnie socjalne, które nie przezna-
czają swoich dochodów na pomnażanie 
majątku lub pensje udziałowców, ale na 
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym np. z niepełnosprawnością in-
telektualną. 
 Taką szansę dostrzegło Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w Jarosławiu i Po-
wiat Jarosławski, które jako osoby prawne 
utworzyły Spółdzielnię Socjalną „Ogród do-
kumentów”.
 Koncepcja utworzenia Spółdzielni 
rodziła się około roku. Pojawił się pomysł, 
aby Spółdzielnia zajmowała się dwoma 
obszarami działalności: ogrodnictwem 
oraz prowadzeniem profesjonalnego 
archiwum. Archiwum to propozycja dla 
urzędów, szkół, placówek ochrony zdrowia, 
kancelarii prawniczych i wszystkich 
innych podmiotów, które mają potrzebę 
archiwizacji dużej ilości dokumentów 
i ich dostępności on-line. PSOUU Koło 
w Jarosławiu postanowiło utworzyć 
Spółdzielnię z mocnym partnerem – 
Powiatem Jarosławskim. Wtedy też 
pojawiła się szansa na dofinansowanie 
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z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu 
Pracy. Ostatecznie Spółdzielnia 
została powołana do życia, po ponad 
9   miesiącach starań, 8 lutego 2013 r. 
Przy jej zakładaniu nieoceniona okazała 
się pomoc pracowników PSOUU Koło 
w   Jarosławiu oraz przychylność ze strony  
Powiatu Jarosławskiego. 
 W chwili obecnej Spółdzielnia 
świadczy usługi tylko w zakresie 
ogrodniczym. Wymagania formalne 
i  finansowe uniemożliwiły prowadzenie 
pierwotnie zakładanego archiwum. 
Z biegiem czasu okazało się, że stosunkowo 
wąski zakres działalności Spółdzielni 
przyczynił się do ustabilizowania 
płynności finansowej i umożliwił skupienie 
się na udoskonalaniu świadczonych 
usług ogrodniczych. Niemniej jednak  
Spółdzielnia nie wyklucza aktywizacji 
zawodowej kolejnych osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną, 
poprzez poszerzenie w przyszłości swojej 
ofert o usługi archiwizacyjne.

 Obecnie w „Ogrodzie dokumentów” 
znajduje zatrudnienie 9  osób, w tym 6 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
Spółdzielnia zajmuje się głównie 
p r o j e k t o w a n i e m ,  z a k ł a d a n i e m  
i  pielęgnacją terenów zielonych, 
a  w  sezonie zimowym odśnieżaniem 
chodników, schodów  i  placów. Jej oferta 
skierowana jest zarówno do instytucji, 
firm jak i osób prywatnych. Strategicznymi 
partnerami są założyciele Spółdzielni. Jako 
główni zleceniodawcy mają duży wpływ 
na jej płynność finansową. Na ich zlecenie 
Spółdzielnia m.in. dba o trawniki i  pasy 
zieleni na czterech ulicach Jarosławia 
oraz opiekuje się terenami zielonymi 
wokół trzech budynków PSOUU Koło 
w Jarosławiu.
 Spółdzielnia posiada w pełni 
profesjonalny sprzęt ogrodniczy oraz 
samochód przystosowany do przewozu 
osób, sprzętu i materiałów. Pracownicy 
w  czasie wykonywania pracy są 
podzieleni na dwie ekipy kierowane 
przez profesjonalnych ogrodników, co 
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stwarza możliwość szybkiego dotarcia do 
klientów i wykonania usługi z  najwyższą 
starannością i jakością. Wszystko to 
sprawia, że oferta „Ogrodu dokumentów” 
jest konkurencyjna. Mirosław Krupa – 
Prezes Spółdzielni - „Spółdzielnia prowadzi 
działalność gospodarczą, w dodatku w dość 
wymagającej branży. Staramy się osiągnąć 
jak najlepszy wynik finansowy, a utrzymanie 
płynności finansowej jest najtrudniejszym 
zadaniem. Chciałbym jednak podkreślić, 
że Spółdzielnia została utworzona dla 
osób niepełnosprawnych, które są zawsze 
traktowane priorytetowo. Moi pracownicy 
wykonują prace dostosowane do ich 
możliwości, często z takim zaangażowaniem, 
którego mógłby pozazdrościć nam niejeden 
pracodawca. Uważam, że przyczyną 
tego jest „głód” pracy. Jest ona dla osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną 
nobilitacją. Mogą wyjść z domu, zarobić na 
swoje utrzymanie i wykonywać sensowne 
czynności, których efekty są widoczne 
w  Jarosławiu i okolicach. Kluczowe jest to, 
że praca, jej charakter powoduje rzeczywiste 

włączanie niepełnosprawnych pracowników 
w życie.” 
„Ogród dokumentów” posiada również 
odpowiednio wyposażony tunel foliowy, 
w  którym sadzone i pielęgnowane są 
rośliny następnie wykorzystywane 
w   świadczonych usługach ogrodniczych. 
W tunelu prowadzone są ponadto zajęcia 
edukacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną. 
 Spółdzielnia socjalna „Ogród doku-
mentów” skutecznie aktywizuje zawodowo 
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i społecznie osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dzięki współpracy z PSOUU 
Koło w Jarosławiu ma możliwość wyboru 
osób najlepiej przygotowanych do podję-
cia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 
„Pracownicy radzą sobie dobrze, przychodzą 
momenty zmęczenia, ale to normalne. Waż-
ne jest aby dostosować zajęcia do ich możli-
wości. Ktoś lepiej obsługuje sprzęt, a ktoś inny 
woli np. przekopać ziemię, grabić czy jeździć 
taczkami” - dodaje prezes Krupa.
 Wykonywanie sensownej i efektyw-
nej pracy w warunkach dostosowanych do 
możliwości osób niepełnosprawnych stwa-
rza im możliwość samorealizacji, a otrzy-
mane wynagrodzenie umożliwia godne ży-
cie. Tomasz Balicki - pracownik Spółdzielni 
- „Lubię swoją pracę. Przyjemność sprawia 
mi pielęgnacja roślin, od razu widać efekty. 
Praca jest dla mnie bardzo ważna bo czuje 
się potrzebny i cały czas uczę się czegoś no-
wego”.
Paweł Daniszewski

Pełnomocnik Spółdzielni socjalnej „Ogród 

dokumentów”

DANE KONTAKTOWE:
Ul. Wilsona 6a
Kod, miejscowość: 37-500 Jarosław
Telefon: 795 650 370
E-mail: ogroddokumentow@gmail.com
www.ogrod-dokumentow.pl

ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 2013

ZYSK SPOŁECZNY:
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

GŁÓWNY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:
Usługi ogrodnicze

GŁÓWNI ODBIORCY DZIAŁALNOŚCI
Lokalne jednostki, instytucje, przedsiębior-
cy, osoby prywatne

WYBRANI KLIENCI
Powiat Jarosławski, PSOUU Koło w Jarosławiu
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 W spółcześnie coraz bardziej 

popularne partnerstwa lo-

kalne (terytorialne, międzysektorowe, wie-

lopodmiotowe, międzysektorowe)1 uważa-

ne za formę współpracy zróżnicowanych 

aktorów (interesariuszy) na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszaru nie są 

rozwiązaniem nowym. Tradycje ich funk-

cjonowania w Europie sięgają lat 20. XX 

wieku, a rozpowszechnianie – jako formy 

współpracy międzysektorowej – następo-

wało dość intensywnie od II połowie mi-

nionego wieku, głównie we Francji i Wiel-

kiej Brytanii. Należy wskazać, że pierwsze 

sformalizowane partnerstwa w Europie 

Zachodniej były efektem współpracy sek-

1 W zależności od kontekstu wskazane formy partnerstw mają inny cha-
rakter oraz cele działania. Na potrzeby niniejszej publikacji, autorka po-
sługuje się pojęciem „partnerstwa lokalne”, pod którym rozumie zorgani-
zowaną formę współpracy interesariuszy funkcjonujących w jednostkach 
lokalnych i reprezentujących sektory publiczny, społeczny i gospodarczy, 
a także indywidualnych członków wspólnot terytorialnych. 

tora publicznego i gospodarczego – tzw. 

partnerstwa publiczno-prywatne, stano-

wiące jeden z kluczowych instrumentów 

wdrażania koncepcji New Public Manage-

ment w sferze publicznej2. Jak pokazują 

doświadczenia państw europejskich, part-

nerstwa tego typu okazały się sukcesem 

zarówno przy realizacji małych, lokalnych 

przedsięwzięć, jak również działań o znacz-

nie większej skali np. inwestycji infrastruk-

turalnych3. 

 Ewolucja modeli rządzenia w sferze 

publicznej – w kierunku rozwiązań opartych 

na sieciach współpracy oraz szerokim włą-

czeniu społecznym w procesy (współ)kre-

owania rozwoju jednostek terytorialnych 

2 A. Pawłowska, A. Gasior-Niemiec, A. Kołomycew, Partnerstwa między-
sektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup 
działania w województwie podkarpackim, Wydawnictwo naukowe Scho-
lar, Warszawa 2014, s. 13. 
3 C. Koliba, J.W. Meek, A. Zia, Governance Networks in Public Ad-
ministration and Public Policy, CRC Press, Boca Raton 2011,  
s. 154-155. 
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(podejście governance4) – przyczyniła się do 

jeszcze większej popularności partnerstw, 

a jednocześnie zmiany ich charakteru. Isto-

tą partnerstw – zgodnie z podejściem gover-

nance – jest instytucjonalizacja5 współpra-

cy podmiotów zmierzającej do osiągnięcia 

wspólnych celów (co nie zawsze oznacza 

konieczność formalizacji i profesjonalizacji 

działań), w której uczestniczą przedstawi-

ciele różnych sektorów, mający odmien-

ne podejście do określonych zagadnień, 

różne doświadczenia, zasoby oraz możli-

wości działania. Wskazana różnorodność 

jest niezwykle istotna  w  kontekście part-

nerstw, bowiem umożliwia uzupełnianie 

wspólnych – zgromadzonych w  ramach 

4 Szerzej na temat podejścia governance oraz jego odmian patrz: A. Paw-
łowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Partnerstwa międzysektorowe 
na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w 
województwie podkarpackim, Wydawnictwo naukowe Scholar, War-
szawa 2014, s. 14-26. Por. M. Bevir, Key Concepts in Governance, Sage, 
Lonadon 2009; The Oxford Handbook of Governance, red. D. Levi-Faur, 
Oxford University Press, Oxford 2012. 
5 A. Zybała wskazuje, że właśnie instytucjonalizacja rozumiana jako okre-
ślony schemat działania oraz trwałość/ciągłość działań podejmowanych 
przez członków partnerstwa odróżnia tę formę od innych lokalnych 
inicjatyw społecznych. Szerzej: A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partner-
stwa społeczne pomagają lokalnym środowiskom pokonywać problemy 
i sprostać wyzwaniom przyszłości, Centrum Partnerstwa Społecznego 
DIALOG, Warszawa 2007, s. 14. 

partnerstwa – zasobów oraz wdrażanie 

nowatorskich rozwiązań, które w ramach 

(wewnątrz) sektorowej współpracy byłyby 

niemożliwe. Dlatego, partnerstwa wydają 

się być faktycznie partycypacyjnym instru-

mentem realizacji działań w sferze publicz-

nej, bazującym na wzajemnym zaufaniu 

(zarówno interpersonalne, jak i instytucjo-

nalne)6.

 Efektywność partnerstw zależy 

także od przestrzegania takich zasad jak: 

równość wszystkich partnerów (wzajemne 

poszanowanie), elastyczne podejście do 

założonych celów (konieczność rezygnacji 

z części partykularnych dążeń) jako waru-

nek osiągnięcia konsensu oraz ustalenie 

wspólnego, podzielanego przez wszystkich 

partnerów celu7. 

 Jak wskazują A. Juros i A. Biały, po-

zornie proste rozwiązanie jakim wydaje się 

6A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomycew, Nowe modele rządzenia – wyzwania 
dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść 
do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa pod-
karpackiego), Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 6(1/2013), s. 58. 
7 Tamże. 
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być partnerstwo, w praktyce okazuje się 
być trudne do realizacji, zaś efekty funkcjo-
nowania tego podmiotu są widoczne do-
piero po wielu latach współpracy. Jednak, 
jak wskazują wspomniani autorzy, korzyści 
płynące z tej formy współpracy – do któ-
rych zaliczyć można wyzwolenie społecz-
nej aktywności lokalnej, wykorzystanie 
komplementarnych zasobów do realizacji 
wspólnych celów istotnych dla rozwoju 
jednostki, koordynacja działań i wyelimi-
nowanie dublowania się inicjatyw, genero-
wanie innowacji oraz wzmocnienia więzi 
pomiędzy zaangażowanymi podmiotami 
– są warte podjętego wysiłku8. 
 Wspomniane cechy partnerstw 
sprawiają, że mogą stać się ważnym in-
strumentem rozwoju sektora ekonomii 
społecznej. Potencjał i możliwości wyko-
rzystania współpracy międzysektorowej 
budowanej na poziomie lokalnym w  celu 

promowania idei przedsiębiorczości spo-

8 Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre 
praktyki, Lubelska Spółdzielnia Socjalna Koziołek, Lublin 2011, s. 20. Por. 
A. Zybała, Siła partnerstwa. Jak partnerstwa społeczne pomagają lokal-
nym środowiskom pokonywać problemy i sprostać wyzwaniom przy-
szłości, s. 14,

łecznej zostały wielokrotnie podkreślo-
ne podczas tegorocznych Ogólnopol-
skich Spotkań Ekonomii Społecznej (m.in. 
w  kontekście tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz integracji grup podwyższone-
go ryzyka)9, a także wskazane w przyjętym 
12  sierpnia 2014 roku przez Radę Mini-
strów – Krajowym Programie Rozwoju Eko-
nomii Społecznej (KPRES)10. Partnerstwa 
lokalne (międzysektorowe) zostały uznane 
za podstawę rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w Polsce. W KPRES pojawiają 
się w kontekście większego zaangażowania 
władz publicznych w problematykę eko-
nomii społecznej i tworzenia partnerstw  
publiczno-społecznych oraz aspekcie fi-
nansowym (łączenie źródeł finansowania 
i zarządzanie nimi na zasadach partner-
stwa)11. Ponadto wskazano, iż niezbędne 

9 W dniach 23-24 października 2014 roku w Warszawie odbyły się VIII 
OSES. Nagrania z sesji dostępne na stronie: Streaming VIII OSES, http://
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/1020590?project=683939 (30.10.2014). 
10 Zapoznaj się z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, 
ekonomiaspoleczna.pl, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomo-
sc/1024434.html (30.10.2014).
11 Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.w sprawie 
przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej”. Załącznik, s. 20; 75(dalej: KPRES). 
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dla wzmocnienia pozycji sektora ekonomii 

społecznej jest nawiązywanie partnerstw 

ponadlokalnych, których celem jest włą-

czenie podmiotów tego sektora w sieci 

umożliwiające prowadzenie działalności 

gospodarczej oraz budowę jego konku-

rencyjności12. 

 W ramach priorytetu I KPRES wska-

zano, iż partnerstwa są warunkiem rozwo-

ju ekonomii społecznej, gdyż opierają się 

na zaufaniu pomiędzy członkami wspólnot 

oraz instytucjami (społecznymi i publicz-

nymi). Jednocześnie partnerstwa stanowią 

szansę dla realizacji międzysektorowych 

projektów współfinansowanych ze środ-

ków UE, które z uwagi na konieczność wnie-

sienia wkładu własnego są niezbędne13.

 W kontekście tworzenia 

i   angażowania partnerstw w działania 

na rzecz ekonomii społecznej, w KPRES 

przywołano istniejące do tej pory w Polsce 

formy partnerstw i zalecono wykorzystanie 
12 KPRES, s. 34. 
13 KPRES, s. 42;45. 

ich doświadczeń w obszarze ekonomii 

społecznej. Jednym ze wzorców mają stać 

się partnerstwa funkcjonujące w formule  

Lokalnych Grup Działania, które do tej 

pory były najbardziej sformalizowaną 

i  najdłużej funkcjonującą formą part- 

nerstw międzysektorowych działających  

na poziomie lokalnym14. W  KPRES 

wskazano, iż niezbędne jest powołanie 

Forum Partnerstw Lokalnych (w  ramach 

Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej), którego celem będzie przede 

wszystkim promocja idei partnerstwa, 

gromadzenie informacji na temat 

istniejących podmiotów tego typu oraz 

pomoc w tworzeniu partnerstw15. 

14 Szerzej na temat LGD w: A. Pawłowska, A. Gąsior-Niemiec, A. Kołomy-
cew, Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium 
przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, 
Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2014. Publikacja prezentuje 
wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Partnerstwo mię-
dzysektorowe w procesie tworzenia i realizacji strategii rozwoju lokal-
nego w województwie podkarpackim” (NN 114250039) finansowanego 
w latach 2010-2013 przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa Wyższego/
Narodowe Centrum Nauki. 
15 KPRES, s. 60. 
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