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>> 1{ WSTĘP }

Każdy z nas marzy o pracy, która będzie mu sprawiała 
radość i satysfakcję. Dobrze, jeśli jednocześnie będzie 
niosła ze sobą też zadowolenie finansowe. Wtedy możemy 
powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Trudno jest znaleźć 
konkretny przepis, który da nam odpowiedź, jak osiągnąć 
ten cel. W spełnieniu takich marzeń może pomóc ekono-
mia solidarności, częściej nazywana ekonomią społeczną. 
Jej głównym przesłaniem jest połączenie celów społecz-
nych i ekonomicznych. 

Przewodnik ten jest o ekonomii społecznej, pomoże Ci 
on przekuć swoje zamiłowana w konkretną pracę. Kie-
rujemy go do Ciebie, Młody Czytelniku, bo wierzymy, 
że ze swoim młodzieńczym zapałem, pomysłowością, 
energią i marzeniami, by zmieniać świat, możesz stwo-
rzyć swój własny przepis na sukces.

Mamy nadzieję, że ten projekt i ten przewodnik podpo-
wiedzą Ci, jak być przedsiębiorczym, a przy tym robić coś 
dobrego dla siebie i innych. 

Aby łatwiej było Ci zrozumieć to, o czym piszemy, poda-
jemy w przewodniku wiele przykładów, które funkcjonują 
na rynku i które zaczerpnęliśmy „prosto z ulicy”. Być 
może zainspirują Cię one do działania w Twoim otoczeniu. 
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•  OPIS PROJEKTU
Projekt Ekonomia Solidarności skierowany jest 
do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa 
pomorskiego. Jego celem jest promowanie idei i mecha-
nizmów ekonomii społecznej oraz budowanie postaw 
przedsiębiorczych wśród młodzieży. 

W projekcie bierze udział po 10 uczniów z 10 szkół 
z województwa pomorskiego. 

Co zyskacie, biorąc udział w projekcie Ekonomia 
Solidarności:

• dowiecie się, co to jest ekonomia społeczna i poznacie 
podstawowe pojęcia z nią związane,  
• zdobędziecie wiedzę, jak działają przedsiębiorstwa 
społeczne a wiedzę tą będziecie mogli w przyszłości 
wykorzystać, 
• dzięki tworzeniu własnych wirtualnych przedsiębiorstw 
społecznych, staniecie się młodymi przedsiębiorcami,  
• staniecie się bardziej przedsiębiorczy i pewni siebie. 

•  CO WaS CzEKa W TRaKCIE  
PROJEKTU EKOnOmIa 
SOlIdaRnOŚCI:
Zajęcia w ramach projektu Ekonomia Solidarności popro-
wadzi Trener, który będzie wam pomagał na każdym 
etapie projektu. Nie bójcie się pytać i prosić go o pomoc. 
Projekt składa się w trzech modułów: OBSERWACJA, 
INSPIRACJE, DZIAŁANIA. 

•  W SEmESTRzE zImOWym: 
• Odbędą się cztery spotkania warsztatowe, które 
potrwają po 3h. Zajęcia będą odbywały się w soboty 
lub w inne dni poza lekcjami, które ustalicie wspólnie 
z Nauczycielem i Trenerem; 
• Dowiedziecie się dużo o sobie i swoich kolegach; 
• Stworzycie diagnozę swojego otoczenia, dowiecie się, 
czego im brakuje i jak temu zaradzić; 
• Poznacie podstawowe pojęcia związane z ekonomią 
społeczną, funkcjonowaniem organizacji pozarządowych 
czy firmami społecznie odpowiedzialnymi. 
W ferie zimowe:
Wyjedziecie na 4-dniową wizytę studyjną, w trakcie której 
poznacie działające przedsiębiorstwa społeczne. Zoba-
czycie, czym się zajmują, co produkują, na czym zarabia-
ją i co robią z zarobionymi pieniędzmi.  
Udział w wizycie jest bezpłatny dla wszystkich uczestni-
ków projektu Ekonomia Solidarności.

•  W SEmESTRzE lETnIm:
• Odbędzie się sześć spotkań warsztatowych, które 
potrwają po 3h. Zajęcia będą odbywały się w soboty 
lub w inne dni poza lekcjami, które ustalicie wspólnie 
z Nauczycielem i Trenerem, 
• Dowiecie się czym jest wykluczenie społeczne, 
• Poznacie zasady ekonomii społecznej, 
• Dowiecie się, co to jest model biznesowy i jak tworzyć, 
• Poznacie zasady pitchowania i sami będziecie potrafili 
to robić. 

•  CO maCIE dO zRObIEnIa:
Waszym głównym zadaniem jest stworzenie w 5-osobo-
wych grupach wirtualnych przedsiębiorstw społecznych. 
Pomoże wam w tym ten podręcznik,Trener, graficy oraz 
specjalnie przygotowany na stronie 
www.ekonomiasolidarnosci.pl panel. 
Oprócz tego każda z grup biorących udział w projekcie 
będzie prowadziła fanpage na portalu społecznościowym 
Facebook. Dzięki temu każdy będzie mógł śledzić postę-
py w pracy innych grup. 
Wasz pomysł weźmie udział w konkursie, w którym w 
sumie będzie brało udział 20 drużyn. Waszym zadaniem 
będzie jak najlepsze przedstawienie pomysłu na przed-
siębiorstwo społeczne przed komisją - grupą ekspertów. 
Najlepszy z pomysłów zostanie nagrodzony podczas 
finału projektu w czerwcu 2015 roku.
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 Moduł I: 
oBSERWACJA
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Planując jakiekolwiek przedsięwzięcie ważne jest, aby się 
do niego dobrze przygotować. To trochę tak, jak z piecze-
niem ciasta. Zaczynamy od znalezienia przepisu, spraw-
dzenia, jakie mamy dostępne produkty, a jakie należy 
dokupić. Z listą idziemy do sklepu zakupić brakujące 
składniki. Następnie pieczemy ciasto… ale na tym nie 
kończy się nasze przedsięwzięcie. Częstujemy ciastem 
znajomych i rodzinę, zbieramy ich opinie. A największą 
radość sprawia nam to, że mogliśmy zrobić komuś przy-
jemność, to, że ktoś nas pochwalił. 

Podobnie jest z każdym innym przedsięwzięciem. Żeby 
się udało, musimy się do tego dobrze przygotować. 

Dobre przygotowanie oznacza, że najpierw musimy 
poznać swoje zasoby oraz zbadać nasze otoczenie pod 
kątem realizacji naszego przedsięwzięcia.

• my
W zorganizowaniu pracy w zespole, wyborze odpowied-
niego i interesującego grupę przedsięwzięcia społecz-
nego, pomoże ocena i analiza zainteresowań, kompeten-
cji, umiejętności każdego z członków grupy. Każdy z nas 
jest inny. Mamy słabe i mocne strony, a ich zidentyfiko-
wanie usprawni naszą pracę. Pomoże uniknąć błędów 
i przydzielania nieodpowiednich i niedopasowanych 
do potencjału i możliwości członków zespołu zadań. 

• zESPÓŁ
To minimum 3 osoby współpracujące ze sobą, które 
dążą do osiągnięcia wspólnego celu. Efekt pracy zespołu 
zależny jest od umiejętności i aktywnego udziału wszyst-
kich jego członków – wszyscy są niezbędni w działaniu. 

SUKCES zespołu zależy od umiejętności, wiedzy, talen-
tów, doświadczenia jego członków. 

CEChy dObREgO zESPOŁU: 
• Wspólne i zrozumiałe cele – wszyscy członkowie wie-
dzą, co chcą osiągnąć, jakie mają oczekiwania, priory-
tety; 
• Wykorzystanie zasobów – wykorzystywany jest poten-
cjał i kompetencje wszystkich członków zespołu; 
• Zaufanie i rozwiązywanie konfliktów – w pracy zespo-
łowej nie da się uniknąć konfliktów, dobry zespół wie, 
że tak jest i rozwiązuje na bieżąco i pokojowo swoje 
konflikty;  
• Zasady pracy – określone na początku zasad pracy, 
podział zadań i ról w zespole, wyznaczanie ram czasowych;  
• Otwartość, szczerość, wymiana informacji - członko-
wie zespołu swobodnie wyrażają swoje myśli, odczucia, 
dzielą się pomysłami; 
• Komunikacja – istotne jest wzajemne słuchanie i opie-
ranie się na pomysłach innych; komunikacja daje możli-
wość udziału w dyskusji i zapewnia samoregulację; 
• Wspólna odpowiedzialność – wszyscy są w równej 
mierze odpowiedzialni za sukcesy jak i porażki zespołu; 
• Celebracja sukcesów – nic tak nie buduje, jak uczcze-
nie nawet najmniejszego sukcesu; w dobrym zespole 
członkowie o tym pamiętają i cieszą się drobiazgami; 
• Lider – scala zespół, zna jego potrzeby, silne i słabe 
strony, trzyma rękę na pulsie.

CEChy lIdERa: 
• entuzjazm;  
• wiarygodność; 
• twardość;  
• uczciwość; 
• ciepło; 
• pokora; 
• wiara w siebie.

• zaSOby zESPOŁU
KOmPETEnCJE: 

mIĘKKIE – cechy i umiejętności społeczne, czyli to, jak 
osoba zazwyczaj się zachowuje, jakie ma umiejętności 
interpersonalne. Przykłady: 
• komunikatywność; 
• dynamizm działania; 
• kreatywność; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• zarządzanie czasem; 
• odporność na stres.

TWaRdE – cechy konkretne, mierzalne, niezbędne 
do wykonywania danego zadania. Zalicza się tu posiadaną 
wiedzę i umiejętności. Są one rozwijane poprzez naukę, 
udział w kursach, podejmowanie określonych prac, zadań 
np. wolontariat. Przykłady: 
• znajomość języków obcych; 
• wiedza i umiejętności specjalistyczne np. umiejętność 
obsługi programów/komputera, szycia na maszynie, 
samoobrony, pierwszej pomocy przedmedycznej, pisania 
bloga itp.;  
• posiadanie określonych certyfikatów, uprawnień np. 
prawa jazdy, młodszego ratownika.
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dOŚWIadCzEnIE 
Wynika z wcześniejszych obserwacji lub udziału członków 
zespołu w różnych działaniach, wydarzeniach m.in. nauki, 
pracy, wolontariatu, wyjazdów wakacyjnych itp. Z pewno-
ścią część z nich można wykorzystać przy innych przed-
sięwzięciach, ale na ich bazie można zbudować pomysł 
na nowe działanie. 

zaInTERESOWanIa 
Zainteresowanie to chęć poznawania określonej dziedziny. 
Ludzie interesujący się jakąś dziedziną posiadają większą 
wiedzę w jej zakresie, niż ci, którzy się nią nie interesują. 
Każdy ma jakieś pasje czy hobby. Mogą one być pewnym 
drogowskazem i podpowiedzieć kierunek działania  
całego zespołu. 

• OTOCzEnIE
Jak już wiecie, jednym z Waszych zadań jest stworzenie 
w grupie 5 osób przedsiębiorstwa społecznego. To, czym 
się zajmiecie, będzie zależało od dwóch rzeczy: tego, co 
lubicie i potraficie robić oraz od tego, co waszemu oto-
czeniu, waszej społeczności jest potrzebne. 

Ten rozdział pomoże wam „zbadać” i podejrzeć społecz-
ność, w której żyjecie. Dowiecie się, czego Waszym przy-
jaciołom, sąsiadom i mieszkańcom w Waszej miejsco-
wości lub szkole brakuje, a czego nie. Na podstawie tych 
obserwacji łatwiej będzie Wam odpowiedzieć na pytanie, 
czym Wasze przedsiębiorstwo społeczne powinno się 
zajmować. Czy ma to być prowadzenie warzywniaka, czy 
być może mogłoby to być prowadzenie szkoły tańca dla 
seniorów. 

• JaK PRzEPROWadzIć dIagnOzĘ 
SPOŁECzną, CzylI SŁÓW KIlKa 
O badanIU SPOŁECznOŚCI
Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, 
które służy poznaniu jej potrzeb i oczekiwań. Celem 
Waszej diagnozy jest poznanie potrzeb, oczekiwań i pro-
blemów społecznych tak, aby na jej podstawie stworzyć 
podwaliny Waszego przedsiębiorstwa społecznego.  
Przeprowadzając diagnozę, sięgacie do wiedzy i doświad-
czeń ludzi tworzących Waszą społeczność, ekspertów, 
a także organizacji i instytucji związanych z daną społecz-
nością. Pamiętajcie o dotarciu do ważnych, ale często 
wykluczanych grup mieszkańców – takich, których głos 
często nie jest brany pod uwagę, np. młodzieży czy osób 
starszych.

Diagnoza umożliwi Wam zdobycie rzetelnej wiedzy, dzięki 
której będziecie dobrze orientować się w Waszym środo-
wisku. Zdobyta w wyniku diagnozy społecznej wiedza sta-
nowi podstawę do dobrego planowania działań (tworzenia 
Waszych przedsiębiorstw społecznych).

• KIlKa zaSad, JaK PROWadzIć 
dIagnOzĘ SPOŁECzną, aby nIE  
znIEChĘCIć:
• Przeprowadzone badanie musi być widzialne w spo-
łeczności. To oznacza, że informujecie mieszkańców 
o tym, kto i w jakim celu przeprowadza badanie. Dzięki 
temu mieszkańcy będą mieć świadomość, kim jesteście 
i dlaczego zajmujecie się np. tematem zagospodarowania 
parku.  
• Powinniście zadbać o to, aby dotrzeć do wszystkich 
grup zainteresowanych, szczególnie dać możliwość 
wypowiedzenia się grupom zwykle marginalizowanym. 
• Zebrane wyniki zaprezentujcie społeczności i miesz-
kańcom uczestniczącym w Waszym badaniu. 

Poniżej przedstawiamy Wam kilka narzędzi badawczych, 
które pozwolą Wam poznać zdanie mieszkańców dla 
interesującego Was problemu. Proponujemy, abyście 
w Waszej diagnozie zastosowali kilka narzędzi zbiera-
nia informacji, zaczynając od tych, które pozwolą Wam 
zebrać najbardziej ogólne dane (np. sondaże), do tych, 
które uszczegółowią zebrane informacje i opinie (np. 
wywiady indywidualne).
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• aKCJE PlEnEROWE
Akcje plenerowe umożliwiają postawienie hasła (pro-
blemu), zadanie mieszkańcom pytania, na które będzie 
można odpowiadać, komentować je.

Pomysł na akcję plenerową powinien zachęcać miesz-
kańców do udzielania odpowiedzi w aktywny sposób, np. 
poprzez zapisywanie odpowiedzi na tablicach ściennych 
czy flipchartach, przylepianie kartek typu “post-it” czy 
naklejek z odpowiedziami, robienie rysunków itp. 
• Zadane pytanie/komunikat, który kierujemy do miesz-
kańców, musi być widocznie zapisane (na tablicy, na ścia-
nie budynku, na chodniku) w miejscu uczęszczanym przez 
mieszkańców oraz napisane w prosty i zrozumiały sposób. 
Na przykład: Zmieńmy park w…, Nie chodzę do domu 
kultury, ponieważ…, Sport w naszej gminie…  
• Akcję plenerową najlepiej przeprowadzać w 2-3 osoby. 
Jedna powinna zachęcać mieszkańców do podejścia 
i wypowiedzenia się. Druga tłumaczy, w jaki sposób 
można włączyć się w akcję, wyjaśnia, czego dotyczy, 
gdzie znaleźć jej wyniki i dowiedzieć się o kolejnych 
etapach czy działaniach. Kolejna powinna dbać o to, żeby 
wszystko przebiegało sprawnie i niczego nie brako-
wało (kartek, długopisów itp.). Ważne jest postawienie 
dobrego pytania (hasła), które będzie zachęcać miesz-
kańców do wypowiadania się, zainteresuje ich.  
• Trwającą akcję warto fotografować lub nagrywać. 
Zdjęcia i filmy z działania będziecie mogli wykorzystać 
w trakcie spotkań z mieszkańcami, a także w celach pro-
mocyjnych. Dbajcie również o to, żeby stwarzać miejsce 
na nowe odpowiedzi (doklejać kartki, zmazywać część 
odpowiedzi). 

• Nie ma określonej liczby osób, od których trzeba 
zebrać informacje w trakcie akcji, jednak im więcej miesz-
kańców włączy się w akcję, tym jej wynik będzie bardziej 
wartościowy. 
• Ważne jest, żeby przeprowadzać akcję w miejscu, gdzie 
spotkacie wielu mieszkańców: w urzędzie gminy, sklepie, 
w domu kultury, w szkole, ośrodku zdrowia, na przy-
stanku autobusowym. Można wykorzystać odbywające się 
w gminie wydarzenia (pikniki czy festyny) i podczas ich 
trwania przeprowadzić swoje działania. 
• Czas prowadzenia akcji plenerowej jest różny w zależ-
ności od formy, jaką przyjmie i konkretnego pomysłu 
na działania. Akcja jednodniowa może mieć postać 
zbierania odpowiedzi na konkretne pytanie przy użyciu 
karteczek samoprzylepnych, na których mieszkańcy zapi-
szą swoje odpowiedzi i przykleją do tablicy z pytaniem. 
Taki sposób zbierania informacji można przeprowadzić 
przez kilka godzin, w jednym miejscu, w którym prze-
chodzi wiele osób, bądź w trakcie jakiegoś wydarzenia. 
Można także przygotować narzędzia do zbierania danych, 
które będą działać same. Na przykład wieszając w szkole, 
w domu kultury czy na przystanku autobusowym tektu-
rowe tablice z postawionym pytaniem, które uczniowie 
będą stopniowo zapisywać swoimi odpowiedziami.  
• Do przeprowadzenia akcji można wykorzystać różne 
materiały w zależności od Waszego pomysłu: płyty karto-
nowe, płyty OSB, ściany budynków, płoty, płachty mate-
riałów, farby, karteczki samoprzylepne, naklejki, pisaki, 
farbę tablicową i kredę, kredę do malowania po betonie, 
spraye i inne. Musicie odpowiednio przygotować miejsce, 
w którym będzie można użyć tych materiałów, nie powo-
dując zniszczeń i pretensji pozostałych mieszkańców.  
• Wspólnie z zespołem, z którym realizujecie zadanie, 
przeczytajcie zebrane w trakcie akcji wypowiedzi. Zasta-
nówcie się, według jakich kryteriów można je pogru-

pować i postarajcie się podzielić je na różne kategorie. 
Informacje zebrane w trakcie akcji wykorzystacie w kolej-
nych etapach Waszych działań.

• SOndaż UlICzny 
Sondaż uliczny (sonda) to metoda zbierania informacji 
od mieszkańców oparta na bezpośredniej rozmowie przy 
użyciu przygotowanej listy pytań. Osoba przeprowadza-
jąca sondaż czyta badanemu pytania, zaznaczając na bie-
żąco odpowiedzi na przygotowanej kartce z pytaniami. 
Pojedynczy sondaż ma formę krótkiej, około 5 minutowej 
rozmowy. Sondaż warto przeprowadzić np. gdy chcemy 
dowiedzieć się, co ogólnie myślą sąsiedzi o pobliskim 
parku, działalności biblioteki albo gdy chcemy poznać 
zdanie mieszkańców dotyczące życia naszej miejscowo-
ści: gdzie powinna zostać otwarta filia domu kultury,  
czy zamierzają głosować w najbliższych wyborach  
samorządowych. 
Najlepiej przeprowadzać sondaż uliczny w miejscach, 
w których spotkacie najwięcej mieszkańców, pytając 
każdego, kto ma czas i ochotę wypowiedzieć się w tema-
cie badania. Można także skorzystać z odbywających 
się w gminie pikników lub festynów i tam przeprowadzić 
sondaż. 
Przeprowadzając sondaż, musicie przygotować kwe-
stionariusz – listę pytań, która dotyczy poruszanego 
problemu. Ułóżcie kilka konkretnych i prostych pytań, 
na które badany będzie potrafił w łatwy sposób odpowie-
dzieć (jednym wyrazem, zdaniem). Ważne jest przygoto-
wanie wprowadzenia do sondażu, w którym informujemy 
rozmówcę o tym, kto prowadzi badanie, w jakim celu, 
czego dotyczy badanie i gdzie będzie można znaleźć  
jego wyniki.
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• badanIE anKIETOWE
Narzędzie zbierania szczegółowych informacji na poru-
szany temat. Umożliwia zadanie konkretnych pytań i uzy-
skanie konkretnych odpowiedzi, które można przedsta-
wiać w postaci liczbowej (statystyk w postaci wykresów 
czy tabel). W badaniach ankietowych posługujemy się 
kwestionariuszami (listą pytań), które wypełnia z reguły 
sam badany lub w jego imieniu badacz, tzw. ankieter. 
Kwestionariusz ankiety zawiera pytania dokładnie sfor-
mułowane, uporządkowane i niepodlegające zmianie. 
Badania ankietowe mogą przybierać różne formy: ankiety 
zamieszczonej w internecie, rozdawanej na spotkaniu, 
zostawionej w miejscu często odwiedzanym przez miesz-
kańców czy w postaci rozmowy telefonicznej  
albo bezpośredniej. 
Najważniejsze jest skonstruowanie dobrego kwestiona-
riusza ankiety (zestawu pytań). Kwestionariusz musi mieć 
wstęp. Kilka zdań o tym, czego dotyczy badanie, w jakim 
celu je realizujecie (czyli, czego chcecie się dowiedzieć 
od mieszkańców) i kto je realizuje. Ważne jest stawianie 
dobrych pytań, a jednocześnie takich, które nie znudzą 
naszego badanego odpowiadającego na pytania. Dobrze, 
jeżeli kwestionariusz ma kilka typów pytań: zamknięte 
jednokrotnego wyboru, zamknięte wielokrotnego wyboru, 
otwarte lub niedokończonych zdań. W ten sposób 
zapewniamy osobom wypełniającym ankietę możliwość 
pełnego wypowiedzenia się. 
Badania ankietowe można przeprowadzać w podobny 
sposób jak sondaże uliczne, rozmawiając z mieszkańcami 
w często uczęszczanych przez nich miejscach czy przy 
okazji gminnego festynu/pikniku.  
Pamiętajcie, że macie również możliwość wyłożenia 
ankiety w miejscach, w których często bywają miesz-

kańcy, np. w sklepie, w urzędzie gminy, szkole. Ważne, 
żeby w tych miejscach pojawiła się też skrzynka/urna 
na wypełnione kwestionariusze. 
Formularz ankiety możecie zamieścić także na swojej 
stronie internetowej, portalach społecznościowych takich 
jak Facebook, lokalnych forach internetowych,  
np. gminnej prasy, stronie internetowej urzędu gminy 
oraz zaprzyjaźnionych organizacji lub wysłać link do kwe-
stionariusza ankiety konkretnym osobom. Dzięki temu 
rozszerzycie i zwiększycie grupę osób, które wezmą 
udział w badaniach. Wykorzystajcie do tego bezpłatne 
narzędzia do tworzenia ankiet www.ankietka.pl, czy for-
mularze google docs (docs.google.com). Jeżeli zdecy-
dujecie się na badanie ankietowe tylko w formie badania 
internetowego, pamiętajcie o rozpromowaniu informacji 
o możliwości wzięcia udziału w badaniu. 

• ObSERWaCJa
Obserwacja to bardzo intuicyjny sposób zdobywania 
informacji i zarazem taki, którym posługujemy się najbar-
dziej nieświadomie. Warunkiem powodzenia obserwacji 
jest, czy dobrze rozumiemy to, co dzieje się na naszych 
oczach. Może się okazać, że nietrafnie interpretujemy 
zauważone sytuacje i wyciągamy z nich błędne wnioski. 
Na przykład napotkana grupa młodych do nikogo się 
nie odzywa, mimo tego, że przechodzień zapytał jedną 
z osób o drogę. Być może świadczy to o tym, że dzisiej-
sza młodzież jest nieuczynna i źle wychowana. Być może 
jednak przyczyna była inna: założyli się między sobą o to, 
kto dłużej wytrzyma bez mówienia… 
Najczęściej obserwujecie, nie ujawniając, że robicie 
to na potrzeby diagnozy. Wykonujecie w tym samym cza-
sie swoje obowiązki, załatwiacie sprawunki czy spędzacie 
wolny czas. Mówiąc krótko, zachowujecie się jak zwykle, 

z tyłu głowy jednak zadajecie sobie pytania dotyczące 
tego, co dzieje się dookoła. Jeśli Was coś zaciekawi, 
zastanowi, uzupełnijcie obserwację spontanicznymi roz-
mowami z napotkanymi ludźmi. 
Zwracajcie uwagę na to, kto przebywa w obserwowa-
nym miejscu, ale także kogo tam brakuje. Jak wygląda 
ta przestrzeń, kto ją organizuje? Czy jest estetyczna? 
Zachęca do przebywania tam? Z jakiego powodu? Co 
może do niej zniechęcać? Czy młodzi zachowują się tam 
inaczej niż w innych, podobnych miejscach? Jak myślicie, 
dlaczego tak jest? Możecie odwiedzić dane miejsce kilka 
razy w ciągu dnia, w różne dni tygodnia (zwykły dzień 
pracy i święto). Okaże się wtedy, że przebywają tam różne 
osoby. O innych porach spotkacie tam dzieci z opieku-
nami, młodych, seniorów, psiarzy.  
Wyciągnięcie wniosków z obserwacji i usystematyzowa-
nie jej ułatwi notowanie spostrzeżeń, tego wszystkiego, 
na co warto zwrócić uwagę. Dzięki temu nie zapomnicie 
o niczym istotnym!

• PyTanIa dO nOTaTEK  
z ObSERWaCJI
• Jakie miejsce wybraliście? Z jakiego powodu? 
• Lokalizacja: gdzie się znajduje obserwowane miejsce? 
• Jak można opisać tę przestrzeń, jak wygląda? Kiedy 
jest otwarta? 
• Kto się opiekuje tym miejscem? 
• Jakie są zasady korzystania z niego? 
• Kto korzysta z tego miejsca? Kto tu bywa? W jaki spo-
sób? Co robi? 
• Co zachęca do przebywania tutaj? 
• Kogo tu brakuje? Z jakiego powodu? 
• Co zniechęca do bycia tutaj? 
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UWaga, bO WSzySCy KŁamIą... 
Oto kilka powodów, dlaczego każdemu zdarza się naginać 
rzeczywistość w sytuacji badania lub diagnozy: 
• Gdy boimy się konsekwencji (np. w odpowiedzi na  
pytania: „Czy palisz papierosy?”, „Czy złamałeś  
kiedyś prawo?”). 
• Gdy nie chcemy przyznać się przed samym sobą 
do swoich słabości (np. „Jak się odżywiasz?”, „Jak czę-
sto uprawiasz sport?”). 
• Gdy boimy się, że zostaniemy surowo ocenieni (np. „Jak 
często spędzasz czas ze swoim dzieckiem na zabawie?”, 
„Czy lubisz zwierzęta?”, „Czy segregujesz śmieci?”). 
• Gdy po prostu nie wiemy (np. „Dlaczego lokalna mło-
dzież nie przychodzi do biblioteki?”).

Wnioskowanie tak naprawdę trwa od pierwszego 
wywiadu, warsztatu, obserwacji. Nawet nieświadomie, 
ale jednak każdemu badaczowi w trakcie badania poja-
wiają się różne myśli, tropy, zaskoczenia, hipotezy. Warto 
zadbać o to, by je na bieżąco zapisywać (choćby na mar-
ginesie notatki z wywiadu!).

• Jakie są mocne strony tego miejsca? Coś, co bardzo 
dobrze działa, co można wykorzystać w dalszych  
działaniach? 
• Jakie są słabe strony tego miejsca? Złe rozwiązania, 
niedociągnięcia?

• JaK SIĘ zabRać  
za WnIOSKOWanIE?
Napisaliśmy, że w badaniu trzeba zadbać o zespół, spisać 
ważne pytania i zagadnienia oraz zapewnić kilka źródeł 
i metod zdobywania wiedzy. Jeśli zadbaliście o to w trak-
cie zbierania informacji, przy analizowaniu możecie z tych 
zasobów skorzystać.

znOWU Ważny JEST zESPÓŁ 
Najlepszą metodą na „wyciśnięcie” treści z zebranego 
materiału jest praca grupowa. Każdy z grupy zajmuje się 
w badaniu czymś innym i każdy ma trochę odmienne 
spojrzenie (choćby z racji różnic charakteru). Takie spoj-
rzenie wielu osób jest jednym ze sposobów na obiek-
tywną ocenę. Zacznijcie więc od zorganizowania spo-
tkania podsumowującego – pomoże wam w tym Trener. 
W dyskusji między uczestnikami badania zwykle tworzy 
się najlepsze raporty i pomysły na to, jak je porządkować. 

Jeden z pomysłów, jak przeprowadzić takie 
podsumowanie: 

• mETOda KROK PO KROKU, CzylI 
TRzymaJCIE SIĘ lInII
dla KOgO? 
To metoda dla początkującego zespołu, choć jej ele-
menty są wykorzystywane również przez doświadczonych 
praktyków badań. W tej metodzie skorzystacie z tego, co 
już wymyśliliście. Odtwarzać będziecie po kolei wszystko 
to, co zrobiliście w badaniu, z tym że wszyscy starają się 
odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czego się dowiedzieli-
śmy?”, „Co wyniknęło z tego wywiadu lub z obserwacji?”. 
I tak: 
• Wróćcie do pytań, które stworzyły scenariusz Waszych 
wywiadów i warsztatów. 
• Przyjrzyjcie się wynikom ankiet (jeśli takie robiliście). 
• Obejrzyjcie zdjęcia/filmy z badania. 
• Kiedy respondenci odpowiadali na Wasze pytania tak 
samo? W jaki sposób? 
• Kiedy odpowiadali inaczej? Od czego to może zależeć? 
Którzy odpowiadali inaczej? Jak myślicie – dlaczego? 
• Czy wnioski wypływające z różnych źródeł 
są podobne? Np. czy film potwierdza wersję z wywiadów? 
Kiedy się różnią? W jaki sposób? 
• Czy informacje układają się w jakiś porządek? Kolej-
ność? Jak myślicie, co z czego wynika?
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 Moduł II: 
INSPIRACJE
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Inspirować mogą zdarzenia, ludzie, myśli i refleksje, 
książki, filmy i muzyka – wszystko, w czym odnajdujemy 
coś ciekawego i intrygującego dla siebie. Inspiracją jest 
też wiedza – wszystkie wiadomości, jakie posiadasz lub 
informacje, które przyswajasz. 

W module II dowiedz się wszystkiego o otoczeniu ekono-
mii społecznej. W każdej części oprócz teorii znajdują się 
– ku inspiracji – przykłady „Prosto z ulicy”. 

• WOlOnTaRIaT 
Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma 
praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa. 
Działalność wolontariacka wykracza poza związki 
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bezpłatnie 
pomaga potrzebującym. 

Nie każda praca na rzecz innych jest wolontaria-
tem. Przykładowo – pomoc własnym rodzicom nie 
jest, natomiast pomoc osobom starszym np. w domu 
pomocy społecznej – jest. 

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz 
bez wynagrodzenia materialnego.

• PRaCUJąC JaKO WOlOnTaRIUSz, 
UzySKUJESz lICznE KORzyŚCI  
nIEmaTERIalnE, TaKIE JaK:
• satysfakcja;  
• spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie 
ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.); 
• zyskanie nowych przyjaciół i znajomych; 
• zdobycie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętno-
ści, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

• dlaCzEgO ChCEmy być 
WOlOnTaRIUSzamI?
• dla chęci zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego; 
• dla potrzeby kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych 
znajomości; 
• dla chęci bycia potrzebnym; 
• dla spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzy-
mało (humanitaryzm); 
• dla chęci zdobycia nowych umiejętności oraz doświad-
czeń zawodowych i życiowych; 
• dla potrzeby angażowania się w pomoc charytatywną.

• WOlOnTaRIaT W POlSCE:
W Polsce istnieje Sieć Centrów Wolontariatu, które oprócz 
promocji tej idei zajmują się: 
• pośrednictwem ofert pomiędzy organizacjami, a oso-
bami chcącymi zostać wolontariuszami; 

• przygotowywaniem obydwu tych grup do współpracy; 
• konsultowaniem aktów prawnych, dotyczących wolon-
tariatu oraz aktywności społecznej. 

• OfERTy WOlOnTaRIaTU 

Uwaga! 
Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do wyjątkowego pro-
jektu, jakim jest SZLACHETNA PACZKA. To projekt, który 
co roku łączy tysiące ludzi, daje możliwość pomocy wielu 
naprawdę potrzebującym rodzinom. A co najważniejsze 
pozwala odzyskać wiarę w lepsze jutro. Już dziś możesz 
dołączyć do drużyny super wolontariuszy, bohaterów 
którzy zmienią świat innych na lepsze.
Zadania: 
• spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej  
i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą 
na poprawę sytuacji, 
• współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki, 
• działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszuki-
wania darczyńców, organizacji magazynu, transportu 
paczek.
Oferujemy: 
• radość niesienia pomocy, 
• realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz, 
• udział w szkoleniach, 
• rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji m.in. 
komunikacji, organizacji własnego czasu, 
• szansę sprawdzenia się w działaniu.
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Aby się zgłosić, należy zarejestrować się na stronie  
www.superw.pl.
Łączny czas, który należy poświęcić, to ok. 60 godzin (w 
tym jeden dzień szkolenia oraz jeden dzień spędzony w 
magazynie podczas finału projektu).
>> ŹRódło: www.kiwi.org.pl/activity/details/935

Chcesz spędzić aktywnie niedzielne popołudnie i zoba-
czyć, jak organizuje się duże wydarzenie sportowe – 
dołącz do ekipy wolontariackiej i zapisz się na kolejną 
edycję Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska.
Główne zadania wolontariuszy: 
• Biuro Zawodów – pomoc w organizacji biura zawodów, 
pomoc w wydawaniu pakietów startowych, udzielanie 
informacji zawodnikom; 
• Start/Meta – pomoc przy ustawieniu zawodników do 
startu, pomoc przy organizacji mety; 
• Służby porządkowe na trasie biegu – zapobieganie 
przed wchodzeniem osób niepożądanych na trasę biegu, 
zatrzymywanie pojazdów chcących wjechać lub przeje-
chać pomiędzy trasą biegu, pilnowanie porządku na trasie 
biegu.
Oferujemy:  
• ubezpieczenie NNW 
• zaświadczenie o odbytym wolontariacie (w razie  
potrzeby) 
• identyfikator zwalniający z opłat za przejazd komunika-
cją miejską na terenie Gdańska w dniu wydarzenia (ZTM, 
ZKM)

 Miejsce zbiórki: 
• Gdańsk Ujeścisko ul. Człuchowska 6 przy SP 12 
Czas działania: 
• 12:15-15:00
Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz na stronie: 
http://dzielnicebiegaja.pl/ujescisko--lostowice/a80.
>> ŹRódło: www.kiwi.org.pl/activity/details/934

W ramach kampanii Niech Żyją! od 15 sierpnia 2014 r. 
rozpoczynamy akcję patrolowania obszarów, na których 
odbywają się polowania na ptaki. Naszym celem jest 
udokumentowanie przypadków nielegalnych polowań 
(np. zabijania ptaków objętych ochroną) oraz przypadków 
pozostawiania rannych i zabitych ptaków po zakończeniu 
polowania. 
Poszukujemy wolontariuszy do patrolowania miejsc, gdzie 
odbywają się polowania. 
Akcja odbędzie się w ramach kampanii społecznej Niech 
Żyją!  
Celem Niech Żyją! jest zakończenie polowań na dzikie 
ptaki w Polsce.  
Obecnie zabija się 13 gatunków dzikich ptaków: Krzyżów-
ka, Czernica, Cyraneczka, Głowienka, Łyska, Gęgawa, Gęś 
Zbożowa, Gęś Białoczelna, Gołąb Grzywacz, Jarząbek, 
Bażant, Słonka i Kuropatwa.
>> ŹRódło: www.kiwi.org.pl/activity/details/872

PRoSto Z ulICY:

PRogRAM „StARSZY BRAt – StARSZA SIoStRA”

„Starszy Brat – Starsza Siostra” obejmuje swym wspar-
ciem dzieci z rodzin, w których występuje deficyt w sys-
temie opieki, wychowania, pozytywnych wzorców oraz 
sposobów wyrażania uczuć i emocji.  
Główna idea Programu polega na łączeniu w pary 
na zasadzie przyszywanego rodzeństwa: dziecka (młod-
szy brat, młodsza siostra) z wolontariuszami (starszy brat, 
starsza siostra), najczęściej uczniami szkoły średniej. 
Projekt wykorzystuje potencjał młodych ludzi, którzy mają 
za zadanie: 
• pokazać młodszemu, przyszywanemu rodzeństwu inny 
świat, 
• zaproponować różne, wartościowe i ciekawe formy 
spędzania wolnego czasu, 
• pomóc w nauce, 
• stać się kimś ważnym w życiu dziecka, kimś, kto zrozu-
mie, wysłucha, pomoże i przytuli.

Młodzi wolontariusze, czyli „starsze siostry” i „starsi bra-
cia”, podejmując się pracy w Programie, mają niejedną 
okazję, aby przekonać się, że dobro, które czynimy, bez-
interesownie wraca do nas w postaci satysfakcji z tego, 
że potrafimy być pomocni, tolerancyjni, twórczy i otwarci 
na potrzeby innych.
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Co o PRogRAMIE „StARSZY BRAt StARSZA SIoStRA” MYślą 
JEgo uCZEStNICY?

Jak Kasia do mnie przychodzi, to jest wesoło, 
pomaga mi w lekcjach. Jest dla mnie koleżanką 
od serca, podnosi mnie na duchu, wspiera mnie 
duchowo w trudnych sytuacjach. Kasia jest 
dla mnie prawdziwą „starszą siostrą”, mogę jej 
o wszystkim powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mam 
kogoś takiego jak Kasia. Jakby jej nie było, moje 
stosunki z kolegami byłyby dużo gorsze. Nauczyła 
mnie pewności siebie, zacząłem się uczyć i być 
grzeczny. To Kasia uświadomiła mi, co jest w życiu 
ważne i to, że nie wolno się poddawać, trzeba 
zawsze dążyć do celu. 
• Marcin – młodszy brat

Każdy człowiek, każdy z nas w końcu znaj-
duje w życiu to, co przynosi mu radość i uśmiech 
na twarzy. Na mojej twarzy pojawia się „on”, gdy 
czuję, że mogę komuś pomóc, mogę przekazać 
„kawałek” mojego uśmiechu. Świadomość tego, 
że naprawdę komuś pomagam, choć nie robię nic 
wielkiego, nic wymagającego, jest dla mnie czymś 
wspaniałym. Jeszcze ten ktoś, komu ja oddaję 
„kawałek” mojego uśmiechu, potrafi się nim dzie-
lić z innymi. Słuchając pochwał na temat mojego 
„młodszego brata”, dowiadując się o jego postępach, 
jakie robi w domu, w szkole, w relacjach ze znajo-
mymi – to właśnie wtedy na mojej twarzy pojawia 
się uśmiech. Tego uśmiechu w żaden sposób nie 
mogę powstrzymać i szczerze mówiąc wcale tego nie 
chcę robić. 

SChRoNISko dlA 
BEZdoMNYCh ZWIERZąt 
„PRoMYk” W gdAńSku 
kokoSZkACh.  

Głównym hasłem wolontariatu w schronisku jest: „Dobry 
wolontariat, dobre relacje”. Podstawą działań, nie zawsze 
łatwych i przyjemnych, ale związanych z olbrzymią 
wdzięcznością zwierząt, są relacje między wolontariu-
szami a pracownikami schroniska, a koordynatorem 
wolontariatu (osoba odpowiedzialna za pracę wolontariu-
szy), a innymi wolontariuszami oraz między wolontariu-
szami, a zwierzętami. Dzięki tym relacjom możliwa jest 
praca schroniska oraz odpowiednio skierowana pomoc 
wolontariuszy. Ważny jest także fakt, że wolontariusze 
nie zastępują stałych pracowników schroniska, a wzmac-
niają częstotliwość opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz pozwalają na większą jakość działań. Jest to słuszna 
strategia, gdyż nie od dzisiaj wiadomo, że potrzebują-
cych zwierząt, zwłaszcza w okresie zimowym, jest bardzo 
dużo i każde dobre serce oraz para rąk jest niezbędna 
do pomocy.

JAk PRACuJE WoloNtARIuSZ? 
W schronisku można pomagać w ramach tzw. wolonta-
riatu indywidualnego. Cechuje się on stworzeniem planu 
miesięcznego – grafiku działań na podstawie wspólnych 
ustaleń między wolontariuszem a koordynatorem wolon-
tariatu. Pozwala to na planowanie współpracy i zapewnia 
obu stronom komfortu co do wzajemnych oczekiwań 
i potrzeb schroniska. 
Każdy kandydat na wolontariusza przechodzi rozmowę 
wstępną, podczas której można ocenić, czy przyszła 
współpraca przyniesie oczekiwane efekty z punktu widze-
nia zarówno wolontariusza, jak i zespołu schroniska.

dlA kogo? 
„Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą realizować 
cele i zadania schroniska na rzecz bezdomnych zwierząt. 
Zależy nam na osobach chętnych wykonywać zaplano-
wane działania, otwartych na pracę zespołową, nastawio-
nych na zadanie i cel”. 

Wolontariuszem może zostać osoba, która: 
• Ukończyła 18 lat lub ukończyła 16 lat i przedłoży 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 
• Jest ogólnie zdrowa i nie cierpi na alergię na sierść 
zwierząt oraz nie ma innych przeciwwskazań. 
• Złożyła wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaakcep-
towała regulamin „Regulamin wolontariusza w schroni-
sku” oraz podpisała umowę.

>> ŹRódło: www.schroniskopromyk.pl
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• ORganIzaCJE POzaRządOWE 
W polskim prawie pojęcie „organizacja pozarządowa” – 
z angielskiego non-governmental organization – to orga-
nizacja non-profit (działająca nie dla zysku), w wielu 
przypadkach są nią również organizacje społeczne (np. 
stowarzyszenia). Podstawowe cechy organizacji pozarzą-
dowej: 
• działa w interesie publicznym, a nie prywatnym; 
• jest organizacją obywatelską - założona przez aktyw-
nych obywateli;

• jest niezależna od administracji, czyli rządu; 
• działa nie dla zysku; 
• przyświecają jej cele społeczne, dążące do pomocy 
danym grupom społecznym, środowisku, nauce, kulturze, 
sportowi, państwu itd.

Najpopularniejszymi formami organizacji pozarządo-
wych są stowarzyszenia i fundacje. W sumie organizacji 
pozarządowych w Polsce jest ponad 100 tysięcy. Działają 
w różnych sferach np. pomocy społecznej, sporcie, edu-
kacji, kulturze czy ochronie środowiska.

• dlaCzEgO ORganIzaCJE POza-
RządOWE mOżEmy zalICzyć dO 
SEKTORa EKOnOmII SPOŁECznEJ? 

• Prowadzą działania na rzecz powszechnego dobra, 
czyli działalność społeczną – nienastawioną na zysk 
(działalność ta może być prowadzona zarówno nieodpłat-
nie, jak i odpłatnie);  

• Mogą też prowadzić działalność gospodarczą, a zysk 
uzyskany z tej działalności przeznaczać na realizację swo-
ich celów zapisanych w statucie; 
• Mogą zatrudniać pracowników; 
• Są podstawową i najważniejszą formą zrzeszania oby-
wateli; 
• Ich działania ogranicza tylko wyobraźnia (i prawo). 

centrum społecznościowe na gdańskiej Oruni oraz portal 
społecznościowy MojaOrunia.pl.

GFIS jako odrębny podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą powołał przedsiębiorstwo społeczne – 
kawiarnię „Kuźnia” na gdańskiej Oruni. To miejsce 
pomaga w przygotowaniu i wprowadzaniu młodzieży 
na otwarty rynek pracy. Przygotowuje się do uruchomie-
nia kolejnego przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej – 
hotelu przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku.

>> ŹRódło: www.gfis.pl/o-fundacji/

oRgANIśCI

Fundacja im. Bartka Kruczkow-
skiego „ORGANiści” powstała 
po śmierci Bartka Kruczkow-
skiego. Dzięki odwadze i przy-
tomności jego rodziny, Bartek 
był w stanie nie tylko ofiarować 
dar życia 6 osobom, ale też przypomnieć nam o tym, jak 
ważna jest rozmowa i wiedza na temat przeszczepiania 
narządów. W wielu przypadkach szybka decyzja może 
decydować o ocaleniu czyjegoś życia. 

Okazało się jednak, że stosunek społeczeństwa do kwestii 
przeszczepiania narządów nie jest pozytywny. Bliskie 
Bartkowi osoby spotkały się z bardzo dużą wrogością 
w związku z decyzją o transplantacji. Główną tego przy-
czyną są mity na temat transplantologii spowodowane 
brakiem wiedzy na temat przeszczepu organów. To stało 
się motywacją do założenia fundacji, której misją jest 
upowszechnianie wiedzy o transplantacji i prawie doty-

 

PRoSto Z ulICY:

gdAńSkA fuNdACJA
INNoWACJI 
SPołECZNYCh 
(gfIS)

To organizacja pozarządowa z Oruni w Gdańsku. Działa 
od 2007 roku. Celem jej działania jest przede wszystkim 
wdrażanie skutecznych rozwiązań skierowanych do dzieci 
i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-
-ekonomicznej oraz wspieranie rozwoju lokalnych spo-
łeczności. Fundacja stawia na kształtowanie samodzielno-
ści w miejsce dostarczania usług, wykorzystując naturalny 
potencjał i czerpiąc z indywidualnych doświadczeń. 

Wśród prowadzonych działań jest m.in. uczestnictwo 
w przekształcaniu systemu opieki nad dziećmi pozbawio-
nymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza. Obecnie 
Fundacja prowadzi 6 kameralnych Domów dla Dzieci 
w Trójmieście. Realizuje działania z obszaru animacji spo-
łecznej, prowadząc Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” – 
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czącym dawstwa organów po śmierci i za życia, wspar-
cie dla osób oczekujących na transplantację jak również 
wsparcie dla rodzin dawców. Wolontariusze Fundacji mają 
nadzieję, że swoimi działaniami, a także dzięki akcjom 
informacyjnym, edukacyjnym i promującym transplan-
tologię, skłonią więcej osób do podjęcia świadomej woli 
przekazania po śmierci swoich organów do transplantacji 
jak i zarejestrowania się jako dawcy szpiku czy krwi.  
Idea szczytna, a jak jest realizowana? Między innymi 
poprzez zachęcanie do podpisywania oświadczeń woli, 
ale także przez organizację niezwykłych rajdów rowe-
rowych, podczas których idea niesiona jest siłą mięśni 
i głosów rowerzystów.

>> ŹRódło: materiały Fundacji ORGANiści

• KORzyŚCI PŁynąCE z byCIa 
OdPOWIEdzIalnym SPOŁECznIE dla 
fIRmy: 
• wzrost konkurencyjności firmy - wyróżnienie firmy 
na tle konkurentów; 
• zwiększenie lojalności klientów i kontrahentów;  
• budowanie dobrego wizerunku; 
• pomoc w pozyskaniu dobrych pracowników; 
• wzrost motywacji pracowników firmy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to: 
• dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwo 
interesów społecznych i ochrony środowiska;  
• nawiązywanie przez firmę dobrych relacji z otoczeniem, 
w którym działa np. społeczność lokalna.

• CzEmU SŁUży SPOŁECzna  
OdPOWIEdzIalnOŚć bIznESU? 
Żadna firma nie osiągnie sukcesu, jeśli ukierunkuje swoją 
działalność tylko i wyłącznie na osiąganie własnych 
korzyści. Przedsiębiorstwo musi zdawać sobie sprawę, 
że każda firma jest zależna od środowiska naturalnego 
i od ludzi – jej klientów i pracowników, bez których nie 
może funkcjonować i osiągać zysków. Dlatego dawno 
minęły czasy, kiedy biznes można było prowadzić 
w oderwaniu od rzeczywistości. Firma, która chce 
osiągnąć sukces, musi brać pod uwagę swój wpływ 
na otoczenie. 

• OdPOWIEdzIalnOŚć SPOŁECzna 
fIRmy mOżE WyRażać SIĘ m.In. W: 
• działaniach charytatywnych; 
• akcjach prospołecznych; 
• zakładaniu fundacji, wspierających konkretne obszary 
problemowe;  
• wspieraniu i współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi; 
• wolontariacie pracowniczym; 
• ochronie środowiska.

PRoSto Z ulICY:

odPoWIEdZIAlNIE SPołECZNIE fIRMY 
– WSZYSCY JE ZNAMY

„tESCo dlA SZkół”

Tesco jest z polskim 
szkołami już 10 lat. To 
program z najdłuższą tra-
dycją i największymi osią-
gnięciami spośród inicjatyw wspierających szkolnictwo 
w Polsce. Niezmiennie od 10 lat Tesco Polska w ramach 
programu „Tesco dla Szkół” wspiera szkoły podstawowe 

• SPOŁECzna OdPOWIEdzIalnOŚć 
bIznESU TO: 
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 
zakłada, że przedsiębiorstwo w celu budowania 
pozytywnego wizerunku i świadomego zarzą-
dzania, ujmuje w swoich działaniach cele spo-
łeczne i środowiskowe. Odpowiedzialny biznes 
to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ 
na społeczeństwo.
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i gimnazjalne w całym kraju. Dzięki programowi ufundo-
wane zostały pracownie komputerowe i multimedialne 
oraz sprzęt dydaktyczno–sportowy. W sumie Tesco 
pomogło ponad 11 tysiącom polskich szkół, zapewnia-
jąc wyposażenie o łącznej wartości ponad 13 milionów 
złotych. 

Program „Tesco dla Szkół” to fantastyczna zabawa dla 
uczniów, integrująca całą społeczność szkolną wokół 
wspólnego celu. To także praktyczna lekcja kreatywności 
i przedsiębiorczości. W ostatnich trzech latach tematem 
przewodnim konkursu „Tesco dla Szkół” była ekologia 
i kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej. W tym roku „Tesco dla 
Szkół” koncentruje się na zdrowym i racjonalnym odży-
wianiu. Biorąc udział w konkursie, dzieci w praktyczny 
i ciekawy sposób dowiadują się, jak mądrze i zdrowo się 
odżywiać, by czuć się dobrze i mieć energię do nauki. Bo 
to, co jedzą dzieci, ma ogromne znaczenie dla ich prawi-
dłowego rozwoju.

Program „Tesco dla Szkół”, jako przykład skutecznych 
i dobrze zaplanowanych działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu, jest wyróżniany i doceniany 
zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Ale 
co najważniejsze – przez 10 lat istnienia program „Tesco 
dla Szkół” zdobył uznanie oraz pozycję znanej i zaufanej 
marki wśród swoich odbiorców – nauczycieli, uczniów 
i rodziców.

>> ŹRódło: www.tescodlaszkol.pl

SPółdZIElNIA SoCJAlNA „otWARCI” I kolIMPEx

Przykładem dobrej współpracy biznesu z ekonomią 
społeczną jest współpraca firmy Kolimpex i Spółdzielni 
Socjalnej „Otwarci” z Konina. Kolimpex jest firmą spe-
cjalizującą się przede wszystkim w produkcji odzieży 
trekkingowej. Kilka lat temu firma dała wyraz swojemu 
przywiązaniu do idei społecznych tworząc Fundację 
„Otwarci”, skierowaną na pomoc osobom niepełnospraw-
nym. Jej podopieczni utworzyli spółdzielnię socjalną, 
specjalizującą się w szyciu odzieży adaptacyjnej dla 
osób niepełnosprawnych. Kolimpex udostępnił nowym 
spółdzielcom lokal, wsparł merytorycznie w marketingu 
i promocji, a także oddał spółdzielni w zarządzanie swój 
sklep internetowy. Kolimpex pomaga spółdzielni, poprzez 
oddelegowaną pracowniczkę, w rozwijaniu biznesu i kon-
taktów międzynarodowych. Wspólnie stworzyli markę 
„Feel Free” Pod tą marką oferowana jest odzież, obuwie 
i ekwipunek turystyczny.

W chwili obecnej, firmy zaopatrują ponad 100 specja-
listycznych sklepów sportowo-outdoorowych w całym 
kraju oraz posiadają własne salony firmowe FEEL FREE 
w Koninie, Warszawie i Poznaniu. 

>> ŹRódło: www.feelfree-sklep.pl

PoMoRSkA SPECJAlNA 
StREfA EkoNoMICZNA 

Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
w ramach swojej strategii Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu (CSR) wspiera nie tylko biznes, a przede wszyst-
kim rodziny – zarówno swoich pracowników, jak też insty-
tucje i firmy z nią współpracujące. Celem jest ułatwienie 
pogodzenia obowiązków rodzicielskich i kariery zawo-
dowej np. poprzez możliwość elastycznego czasu pracy, 
większej niż dwie liczby przerw na karmienie, możliwość 
powrotu na stanowisko po urlopie macierzyńskim.
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Aktywizujemy zawodowo kobiety również poprzez współ-
pracę w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Przy-
kładem jest program kursów dla bezrobotnych kobiet, 
po którym znalazły one pracę w trójmiejskich firmach 
z sektora IT. Kursy odbyły się na terenie Gdańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego, należącego do PSSE, 
gdzie mieszczą się też przedszkole i zerówka oraz żłobek 
- kolejny aspekt strategii CSR. To miejsca przeznaczone 
nie tylko dla pracowników, ale również dla firm i instytucji 
współpracujących z PSSE. Z tych trzech placówek korzy-
sta ponad 110 maluchów. Ambicją PSSE jest stworzenie 
sieci takich przyzakładowych placówek. Na stworzenie 
przyzakładowego żłobka zdecydowała się w tym roku 
strefowa firma Flexctronics z Tczewa.

W strategię CSR wpisuje się też pobudzanie rozwoju 
przedsiębiorczości już wśród bardzo młodych osób. 
Realizowane jest to poprzez EduLab i EduPark znajdu-
jące się na terenie GPN-T. To miejsca, gdzie mogą być 
realizowane zajęcia dla młodzieży szkolnej w nowoczesny 
i niestandardowy sposób poszerzające wiedzę uczniów 
m.in. z zakresu chemii i fizyki. W ramach działań CSR 
PSSE wspiera też naukę i biznes np. poprzez stypen-
dia dla doktorantów oraz wspieranie zdolnej młodzieży 
z gimnazjów i szkół średnich. PSSE wspiera też szeroko 
społeczności lokalne – tu działania są skoordynowane 
z działaniami inwestorów, którzy są wprowadzani do nich 
poprzez PSSE.

• PaRTnERSTWO 
Partnerstwo jest dobrowolnym i zorganizowanym współ-
działaniem różnorodnych podmiotów na rzecz określonej 
sprawy, w danym środowisku lokalnym, przy zachowaniu 
pełnej otwartości i przejrzystości działania oraz równo-
prawności wszystkich uczestników. Podmiotami tworzą-
cymi partnerstwo mogą być zarówno grupy obywateli, jak 
i organizacje pozarządowe, społeczne czy samorządy.

• wspólna sprawa, wspólny problem, wspólny pomysł; 
• wspólny, jasno określony cel; 
• wspólny plan działania; 
• wspólny terminarz; 
• wspólny sukces; 
• wspólna porażka.

• dO CzEgO SŁUży  
PaRTnERSTWO? 
• dla wspólnego rozwiązywania problemów; 
• dla wymiany zasobów i doświadczeń;  
• dla lepszej koordynacji działań; 
• profesjonalizacja organizacji pozarządowych; 
• aktywność biznesu - społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR); 
• otwartość i chęć współpracy organów służb  
publicznych; 
• co dwie (trzy i więcej) głowy to nie jedna.

>> ŹRódło: mat. prasowe PSSE
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fazy bUdOWanIa PaRTnERSTWa: • JaKIE Są CEChy UdanEgO  
PaRTnERSTWa: 
• partnerstwo jest dobrowolne i oparte na wspólnie 
uzgodnionych celach; 
• partnerzy uczą się od siebie nawzajem, są gotowi 
dostosować się do zmian, dzielą ryzyko i korzyści; 
• wszyscy partnerzy korzystają na partnerskim działaniu; 
• wszyscy partnerzy są potrzebni do realizacji wspólnie 
ustalonych celów.

PRoSto Z ulICY: 

udANE PARtNERStWA

 BRZEŹNo tEAM – PARtNERStWo SIę oPłACA  
– PARtNERStWo NIEfoRMAlNEJ gRuPY „gRuPA BRZEŹNo 
tEAM” oRAZ RAdY oSIEdlA BRZEŹNo

Grupa Brzeźno Team, we współpracy z Radą Osiedla 
Brzeźno, podjęło inicjatywę „Brzeźno na sportowo”. Ich 
głównym celem jest propagowanie aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

Dlatego też zorganizowali zajęcia sportowe dla mieszkań-
ców. W czerwcu 2012 codziennie odbywały się treningi 
z dyplomowanym trenerem. Na zakończenie został 
zorganizowany turniej piłkarski. Uczestnicy rywalizowali 
w sześcioosobowych zespołach o tytuł Mistrzów Osiedla 

Brzeźno. Zwycięskie drużyny uhonorowane zostały nagro-
dami, dyplomami oraz medalami. W projekcie wzięło 
udział ponad 200 mieszkańców Brzeźna. Udało im się 
także zawiązać Gdański Klub Sportowy ‚Brzeźno’.

>> ŹRódło: www.pfm.morena.org.pl

RECEPtA NA ZdRoWIE – PARtNERStWo SZkołA  
- uCZEń - RodZIC

Celem grupy „Zdrówko” z Sichowa Dużego jest propago-
wanie zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży 
poprzez ciekawe zajęcia kulinarne. Grupa zrealizowała 2 
warsztaty zdrowego żywienia w Sichowie Dużym. W pro-
jekcie grupy ,,Zdrówko” udział wzięli uczniowie z III, IV 
i V klas szkoły podstawowej. Zajęcia odbyły się w kuchni 
przy Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego im. Adolfa 
Dygasińskiego w Sichowie Dużym. W oparciu o naturalne 
produkty, uczniowie przygotowali:
• trzykolorową zupę z selera, brokułów i marchewki 
z groszkiem ptysiowym, 
• placki z jabłkami na zsiadłym mleku, 
• kaszkę z truskawkami na deser.

W trakcie zajęć odbyły się konkursy o tematyce zasad 
zdrowego odżywiania się, a następnie degustacja, w któ-
rej udział wzięły dzieci wraz z rodzicami.

>> ŹRódło: www.maniadzialania.pl

ANAlIZA
SYtuACJI

IdENtYfIkACJA 
PARtNERóW

INICJoWANIE
PARtNERStWA

ZAWIąZANIE
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ZARZądZANIE 
I PRACA 

W PARtNERStWIE

ZAMYkANIE
PARtNERStWA

>> ŹRódło: opracowanie własne 
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• WyKlUCzEnIE SPOŁECznE
Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której osoba, 
będąca członkiem społeczeństwa, nie może w pełni 
uczestniczyć w działaniach tego społeczeństwa.

Wykluczenie społeczne może dotyczyć osób, rodzin lub 
grup ludności, które:  
• żyją w trudnych warunkach ekonomicznych (ubóstwo 
materialne); 
• z jakichś powodów nie miały szansy na zdobycie odpo-
wiedniego wykształcenia lub też brakuje im kompetencji 
i umiejętności, by w pełni uczestniczyć w społeczeństwie; 
• zostają dotknięte niekorzystnymi procesami spo-
łecznymi, niezależnymi od nich, np. kryzysem, wojną, 
gwałtownym zamknięciem firmy, w której dotychczas 
pracowały itp.; 
• posiadają cechy utrudniające im normalne funkcjo-
nowanie, np. niesprawność, uzależnienia, długotrwała 
choroba; 
• doświadczają przejawów dyskryminacji ze strony 
społeczeństwa wskutek kulturowych uprzedzeń oraz 
stereotypów.

Wykluczenie społeczne może dotknąć każdego 
z nas. Powodem wykluczenia jest zwykle bycie 
w jakimś wymiarze naszego życia, innym od reszty 
społeczeństwa.

• KOgO zWyKlE dOTyKa  
WyKlUCzEnIE SPOŁECznE?
• Osoby, które nie mają pracy; 
• Osoby uzależnione (alkohol, narkotyki, komputer); 
• Osoby ubogie; 
• Rodziny patologiczne; 
• Osoby starsze; 
• Osoby o niskich kwalifikacjach i niewykształcone; 
• Osoby niepełnosprawne i chore; 
• Osoby bezdomne; 
• Osoby zamieszkujące tereny wiejskie; 
• Mniejszości narodowe.

• SKUTKI WyKlUCzEnIa  
SPOŁECznEgO:
• Bezradność; 
• Osłabienie więzi rodzinnych i społecznych; 
• Stygmatyzacja; 
• Izolacja; 
• Utrata tożsamości i celu w życiu; 
• Alienacja społeczna.

PRoSto Z ulICY:

Wypowiedzi uczestników Centrum Integracji Społecz-
nej w Gdańsku podczas seminarium „Lokalne spotkania 
z ekonomią społeczną” 08.11.2011. CIS w Gdańsku pro-
wadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, koło gdańskie.

• Marcin: U mnie zaczęło się to w 2000 roku, pod-
pisałem koledze kredyt, którego on nie spłacał. 
Moim jedynym zabezpieczeniem było mieszkanie, 
które straciłem. Później miałem problem alkoho-
lowy, potem szedłem na dół. 

• Bożena: Moja sytuacja rodzinna doprowadziła 
do tego, że nie miałam pracy. Wychowywałam 
dzieci, między tym pracowałam. Potem moja sytu-
acja osobista doprowadziła do tego, że korzystam 
z pomocy – w poszukiwaniu na rynku pracy, zdo-
bywania umiejętności. Byłam jakby wyalienowana 
przez siedzenie w domu. 
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• EKOnOmIa SPOŁECzna 
Przedsiębiorczość to w ogólnym pojęciu zespół cech, 
określających konkretny sposób postępowania, prowa-
dzący zwykle do osiągnięcia sukcesu. 

Przedsiębiorczość wyróżnia się:  
• dynamizmem, aktywnością; 
• skłonnością do podejmowania ryzyka; 
• umiejętnością przystosowywania się do zmieniających 
się warunków; 
• zauważaniem szans i ich wykorzystywaniem; 
• innowacyjnością i motoryką.

Funkcje przedsiębiorczości według Josepha Schumpetera: 
• wprowadzanie nowego produktu lub nowej jakości 
produktu; 
• wprowadzanie nowych metod produkcji (wytwarzania); 
• tworzenie nowych form gospodarczych; 
• odkrywanie nowych rynków zbytu; 
• sięganie po nowe źródła zaopatrzenia w surowce oraz 
materiały.

• PRzEdSIĘbIORCa
Według J. Schumpetera przedsiębiorca to osoba charak-
teryzująca się twórczą aktywnością, polegającą na reali-
zacji nowych koncepcji. Podkreśla on jednak przy tym, iż 
przedsiębiorca nie musi być wynalazcą. Jego rola polega 
głównie na umiejętności wykorzystywania twórczej dzia-
łalności wynalazców. 

Rynek rządzi się prawami konkurencji, efektywno-
ści i maksymalizacji zysku. W oparciu o te zasady 
funkcjonuje wiele przedsiębiorstw. 

Ekonomia społeczna (ES) respektuje powyższe 
zasady, ale dąży także do realizacji wielu innych 
wartości i celów społecznych. Kluczową zasadą tej 
idei jest pierwszeństwo działania na rzecz ludzi 
zamiast działania dla maksymalizacji zysku. 

Podstawowym założeniem ekonomii społecznej jest 
łączenie elementów gospodarczych i społecznych po to, 
aby wykorzystując mechanizmy kierujące rynkiem dać 
ludziom pracę, czyli dać im godność, a także tworzyć 
produkty i usługi potrzebne społeczeństwu.

• CO TO JEST EKOnOmIa  
SPOŁECzna?
Jest wiele sposobów określenia tej specyficznej działal-
ności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne 
i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką spo-
łeczną, a także przedsiębiorczością społeczną, a w litera-
turze – ekonomią solidarności.

Pod szyldem ekonomii społecznej kryją się różne instytu-
cje, które łączy to, że po pierwsze – prowadzą działalność 
gospodarczą, po drugie – wypracowany zysk inwestują 
w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich 
członków lub społeczności, w których działają. Instytucje 
i organizacje tworzą sektor ekonomii społecznej wtedy, 
gdy w jakikolwiek sposób działają w sferze gospodarczej. 
Zamiarem przedsiębiorstw społecznych nie jest maksy-
malizacja lub zwiększenie dochodu udziałowców czy też 
właścicieli.

Ekonomia społeczna jest niełatwym polem działania, 
przeznaczonym dla ludzi aktywnych, pomysłowych, inno-
wacyjnych i zaangażowanych społecznie. 
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>> ŹRódło: opracowanie własne 
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• zaSady EKOnOmII SPOŁECznEJ 
(J. dEfOURny I P. dEvElTERE): 
• nadrzędność świadczenia usług dla członków lub 
wspólnoty, względem zysku; 
• autonomiczne zarządzanie; 
• demokratyczny proces decyzyjny; 
• prymat ludzi i pracy w stosunku do kapitału przy 
podziale dochodu.

Ekonomia społeczna może też funkcjonować jako źródło 
dobrej edukacji życiowej, związania z miejscem, w którym 
się urodziliśmy, żyjemy i chcemy wspierać jego rozwój. 
Według wielu badaczy prawdziwa, najbliższa wartościom 
solidarności i demokracji ekonomia społeczna dzieje 
się „na dole”, najbliżej ludzi i ich problemów, tam gdzie 
mieszkają, gdzie jest pasja i energia do działania

• InSTyTUCJE EKOnOmII  
SPOŁECznEJ:
• realizują ekonomię społeczną w praktyce – Przedsię-
biorstwa Społeczne;  
• wspierają ekonomię społeczną (przygotowują ludzi 
do pracy) m.in:

A) WaRSzTaTy TERaPII zaJĘCIOWEJ  
– placówki, które mają na celu stwarzanie osobom 
z niepełnosprawnością możliwość uczestniczenia 
w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapia realizo-
wana jest poprzez terapię zajęciową, zajęcia ruchowe, 
ogólnousprawniające, komunikację społeczną, terapię 
psychologiczną; 

B) CEnTRa InTEgRaCJI SPOŁECznEJ  
– placówki, które służą reintegracji zawodowej i spo-
łecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Ich działalność 
obejmuje głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające 
zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 
praktyki i staże, dopasowane do możliwości i zdolno-
ści uczestnika zapewniające zdobywanie praktycznych, 
„życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie 
problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających 
motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających 
codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

PRoSto Z ulICY: 

WARSZtAt tERAPII ZAJęCIoWEJ 
W PuCku 

Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Pucku prowadzony jest przez 
Puckie Stowarzyszenie Wspierające 
Osoby Niepełnosprawne Umysłowo. 
Funkcjonuje od 1996 roku. Obecnie na zajęcia uczęsz-
cza pięćdziesięciu uczestników wieku od 18 do 45 roku 
życia, z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężo-
nymi wadami fizycznymi, są to osoby zakwalifikowane 
na podstawie wskazań do terapii zajęciowej zawartych 
w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Jak infor-
muje strona Stowarzyszenia WTZ ma przygotowywać 
osoby niepełnosprawne intelektualnie do życia w spo-
łeczeństwie, a także w podjęciu pracy na rynku. Pod-
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opieczni przebywają w warsztacie pod opieką terapeutów 
od godziny 8.00 do 15.00. W tym czasie wykonują ade-
kwatne do tematyki pracowni prace. Są to głównie prace 
manualne. Dzieła, których autorami są uczestnicy, trafiają 
do naszego lokalnego sklepiku. Można je także zakupić 
na kiermaszach przy okazji świąt czy festynów. Ciekawą 
formą treningu społecznego są wspólne wyjścia do mia-
sta, podczas których za określoną kwotę uczestnicy uczą 
się kupowania produktów i jednocześnie dysponowania 
pieniądzem. Pozwala to na poznawanie wartości pieniądza 
przez uczestników. Poza pracą w pracowniach uczest-
nicy mają możliwość uczestniczenia w przygotowanej 
przez kadrę ofercie dodatkowej, a więc m.in. w zajęciach 
teatralnych, tanecznych, muzycznych, wyjściach do krę-
gielni, czy na basen oraz np. uczestniczenia w rejsach 
żeglarskich.

Pracownie (każda po 5 osób): 
• techniczna, 
• ceramiczna, 
• rozwijania twórczości, 
• plecionkarska, 
• tkacka, 
• ogrodnicza 
• gospodarstwa domowego, 
• plastyczna, 
• witrażowa, 
• biżuterii artystycznej.

>> ŹRódło: materiały Puckiego Stowarzyszenia 
Wspierającego Osoby Niepełnosprawne Umysłowo 

CENtRuM INtEgRACJI 
SPołECZNEJ 
(CIS) W gdAńSku 

Wypowiedzi uczestników seminarium „Lokalne spotkania 
z ekonomią społeczną” w Centrum Integracji Społecznej 
w Gdańsku 08.11.2011. 

CIS w Gdańsku prowadzony jest przez Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie.

Co to JESt CENtRuM INtEgRACJI SPołECZNEJ?

• Marcin: Ja nie wiem jak to działa, ale widzę jak 
to działa, jak to jest zorganizowane. Grupa ludzi 
pod przewodnictwem pani Justyny* prowadzi nas 
trochę za rączkę, ale w pewnym momencie puszcza. 
Pokazuje nam ulicę z furtkami, ale to my musimy 
w te furtki wejść. Pokazuje nam możliwości. Orga-
nizuje kursy, które podwyższają nasze kompetencje. 
Są organizowane wyjazdy integracyjne tak, aby-
śmy nauczyli żyć w społeczeństwie. Czasem ludzie 
zatracają umiejętności społeczne, ponieważ żyją 
w ośrodkach.

• Mirek: CIS powstał na podstawie ustawy o pracy 
socjalnej. CIS jest centrum integracji. Według mnie 
jest to jakby na nowo człowiek miałby się narodzić, 
czyli integrować z normalnymi ludźmi, podnosić 
swój status, nabrać energii, nie ma tej pewności. 
Dobrze, że coś takiego powstało. Wychodząc stąd 
mamy bardzo ważną rzecz - mamy nowych przy-
jaciół, nowi znajomi nowi przyjaciele na nowej 
drodze.

• Bożena: Ważne jest wzmocnienie psychiki, 
bo nawet jak się nie dostanie pracy od razu, jak 
się ma mocną psychikę dzięki wsparciu, to czło-
wiek jest już bardziej pewny siebie. Dostajemy tu 
wszystko, co jest niezbędne na rynku pracy, dzięki 
kadrze, która jest [w CIS]. 

• PRzEdSIĘbIORSTWO SPOŁECznE
Przedsiębiorstwo społeczne działa w oparciu o te same 
zasady rynkowe, co inne przedsiębiorstwa, ponosi 
ryzyko, zatrudnia personel, rozlicza się z urzędem skar-
bowym, produkuje, sprzedaje usługi oraz konkuruje 
z innymi firmami.

• Czym SIĘ WIĘC RÓżnI Od  
zWyKŁEgO PRzEdSIĘbIORSTWa? 

Przedsiębiorstwo społeczne w swoich działaniach bizne-
sowych koncentruje się na społecznie użytecznym celu, 
a zyski, jakie wypracowuje, przeznacza właśnie na cele 
społeczne. Często zatrudnia w swoich szeregach osoby 
wykluczone społecznie lub też swoje działania nakiero-
wuje na poprawę ich sytuacji.

*  Justyna Rozbicka - kierownik Centrum Integracji  
Społecznej w Gdańsku prowadzonego przez Towarzystwo  
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Gdańsku. 
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• Celem działania jest generowanie jak 
największego zysku dla właściciela.

• Zysk przeznaczany jest dla właściciela.

 • Działa na wolnym rynku  
i w pełnej konkurencji.

• Zarządzanie jest w pełni  
po stronie właściciela. 

 
 
 
 
 
 

• Celem działania jest generowanie zysku,  
aby zapewnić pracę ludziom i wspierać  
ich rozwój społeczny.

 
• Zysk przeznaczany jest na cele  
i działania społeczne.

• Działa na wolnym rynku, jednak może korzystać 
z ulg, dotacji i wsparcia ze strony samorządu.

 

• Zarządzanie w zależności od podmiotu może 
być zależne od właściciela, którym może być 
zarówno grupa tworząca przedsiębiorstwo, jak 
i osoby, które powołały dane przedsiębiorstwo. 

PRZEdSIęBIoRStWo 
koMERCYJNE

PRZEdSIęBIoRStWo 
SPołECZNE

Sieć EMES (Europejska Sieć Badawcza) zajmująca się 
badaniem ekonomii społecznej na poziomie europejskim 
wypracowała definicję PES (Podmiotu Ekonomii Społecz-
nej), która opisuje kryteria doskonałego PES.

• KRyTERIa EKOnOmICznE:
• prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny 
działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne; 
• niezależność, suwerenność  instytucji w stosunku 
do instytucji publicznych; 
• ponoszenie ryzyka ekonomicznego; 
• istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

• KRyTERIa SPOŁECznE:
• wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przed-
sięwzięcia; 
• oddolny, obywatelski charakter inicjatywy; 
• specyficzny, możliwie demokratyczny system  
zarządzania; 
• możliwie wspólnotowy charakter działania; 
• ograniczona dystrybucja zysków.

W rzeczywistości trudno znaleźć takie podmioty, które 
spełniają wszystkie wymienione kryteria - w praktyce 
za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się taką inicja-
tywę, która spełnia przynajmniej kilka kryteriów. Najbli-
żej do spełnienia wszystkich kryteriów ma spółdzielnia 
socjalna.
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• dlaCzEgO WaRTO TWORzyć 
PRzEdSIĘbIORSTWa SPOŁECznE? 
Tworzą one nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem,  
bezrobociem); 
• Integrują osoby z problemami społecznymi z innymi 
grupami i jednostkami społecznymi; 
• Produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrze-
bami danej społeczności; 
• Pozwalają pomagać innym, integrować środowisko 
i różne grupy społeczne; 
• Dają możliwość realizacji zarówno działalności 
gospodarczej – przynoszącej zysk, jak i działalności spo-
łecznej, która odpowiada na różne problemy społeczne; 
• Umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie ze swo-
imi marzeniami, potrzebami i umiejętnościami - tak 
naprawdę bardzo często jedynym ograniczeniem jest 
wyobraźnia.

• ROdzaJE PRzEdSIĘbIORSTW 
SPOŁECznyCh 
• Organizacje pozarządowe; 
• Spółdzielnie socjalne; 
• Spółki z o. o. non-profit; 
• Zakład Aktywności Zawodowej.

1. ORganIzaCJE POzaRządOWE  
Organizacje pozarządowe zostały już opisane w poprzed-
niej części tego przewodnika.

Przedsiębiorstwem społecznym można nazwać taką orga-
nizację pozarządową, która uzyskuje przychody i przezna-
cza je na realizowanie swoich celów statutowych. 

2. SPÓŁdzIElnIE SOCJalnE 
To najbardziej podstawowa forma przedsiębiorstwa spo-
łecznego. Głównym celem działalności spółdzielni socjal-
nej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w opar-
ciu o osobistą pracę jej członków. Spośród innych form 
prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnia ją cel. 
Celem spółdzielni socjalnej jest bowiem zawodowa i spo-
łeczna integracja członków spółdzielni. Środkiem ku temu 
jest zysk, jednak powinien być przeznaczany na konkretne 
cele, w tym działania społeczne, zwłaszcza na rzecz swo-
ich członków. Spółdzielni bardzo często działają lokalnie, 
dostarczając dobra i usługi lokalnym społecznościom. 
Praca w spółdzielniach socjalnych, dzięki temu, że łączy 
w sobie cele społeczne i zarobkowe, daje bardzo wiele. 
Daje pracę, rozwija umiejętności zawodowe oraz pomaga 
w utrzymaniu więzi z lokalną społecznością. Jest to miej-
sce pracy, które dana grupa tworzy sama sobie, w zgodzie 
ze swoją wyobraźnią, potrzebami i kompetencjami. Daje 
to możliwość także młodym ludziom, dopiero kończącym 
szkoły, na stworzenie własnego miejsca pracy, pozwala 
na odnalezienie swojego miejsca na rynku osobom 
niepełnosprawnym czy też powrotu na rynek np. mło-
dym mamom po urlopach macierzyńskich. Spółdzielnia 
socjalna jest miejscem pracy, które przywraca ludziom 
godność, wiarę w siebie i innych ludzi i możliwość reali-
zacji swoich marzeń.
 

 
 

PRoSto Z ulICY:

SPółdZIElNIA SoCJAlNA ISSA

Spółdzielnia Socjalna ISSA prowadzi hostel LaGranda 
oraz klubokawiarnię Grandę w centrum Łodzi. Sama 
spółdzielnia została zarejestrowana w październiku 2011r., 
hostel został otworzony w marcu 2012r., klubokawiarnia 
zaś w październiku 2012r.

Zatrudniamy obecnie 6 osób, w najbliższym czasie 
zamierzamy zatrudnić kolejne dwie, trzy osoby. Naszą 
spółdzielnię stworzyli ludzie znający się z aktywistycznej 
przeszłości, każde z nas działało w ruchach ekologicz-
nych, praw zwierząt, praw człowieka czy LGBTQ. Tworząc 
własne miejsce pracy chodziło nie tylko o to, by robić 
coś fajnego i dochodowego, ale również o to, by istnieć 
w strukturze demokratycznej, nie hierarchicznej i pro-
wadzić firmę, która zamiast tłamsić nasze ideały, będzie 
je wprowadzać w życie. Dobrym przykładem jest wega-
nizm, będący odmianą diety wegetariańskiej – jesteśmy 
pierwszym hostelem w Polsce i pierwszą klubokawiarnią 
w Łodzi, gdzie można zjeść zdrowe, smaczne i w 100% 
roślinne posiłki. Ekologia, prawa zwierząt, prawa czło-
wieka są wpisane w to miejsce, tak samo jak wygodne 
łóżka czy zimne piwo.
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Zamiast podporządkowywać się prawom rynku, tworzymy 
coś własnego, o unikalnym charakterze, zmieniając się 
ze zwykłej firmy w niezależne, alternatywne centrum 
kultury. W naszych działaniach współpracujemy z takimi 
ludźmi, organizacjami i firmami, które podobają się nam 
z różnych względów: z innymi spółdzielniami socjalnymi, 
z zakładami pracy chronionej, z organizacjami pozarzą-
dowymi takimi jak „Greenpeace” czy „Viva”, z grupami 
nieformalnymi jak „Food Not Bombs” czy „Rhytms of 
Resistance”. Ogólnie rzecz biorąc i na płaszczyźnie bizne-
sowej jak i pozabiznesowej każde ciekawe przedsięwzię-
cie cieszy się naszą sympatią i wsparciem.

Mamy nadzieję, że nasza historia pokaże ludziom 
w podobnej do naszej sytuacji, że jest to możliwe.

To jest właśnie wielka moc Ekonomii Społecznej, 
że z założenia skupia się na czymś więcej niż zyski, 
dostrzega i afirmuje inne wartości, takie jak sprawie-
dliwość, etyczność, godność ludzka. Jesteśmy dumni 
z tego, że moja spółdzielnia swoim sukcesem ekonomicz-
nym pokazuje, że jest możliwe inne, lepsze od tradycyj-
nego, podejście do pracy i własnego życia.

>> AutoR: Tomasz Więckowski 
>> ŹRódło: www.lagranda.pl

SPółdZIElNIA SoCJAlNA oVERhEAd 

Jesteśmy OVERHEAD i pragniemy 
zapewnić Ci pełne wsparcie w Two-
jej przygodzie z muzyką. Śmiało, 
czekamy na Ciebie. Możesz na nas 
polegać! – tym hasłem Gdańska 
Spółdzielnia Socjalna OVERHEAD zaprasza wszystkich 
młodych muzyków do współpracy.

OVERHEAD Spółdzielnia socjalna jest wyjątkowa 
ze względu na swój profil działania. 

W swojej ofercie zawiera wszystko dla muzyka począt-
kującego, zaawansowanego, profesjonalnego i nie tylko. 
Bogato wyposażone salki prób dla muzyków, lekcje 
muzyczne gry na gitarze, perkusji czy gitarze basowej, 
a także warsztaty artystyczne oraz teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Dodatkowo OVERHEAD zajmuje się organi-
zacją i nagłośnieniem wydarzeń oraz wynajem sprzętu 
nagłaśniającego, a w perspektywie planuje utworzenie 
studia nagraniowego oraz rozwinięcia usługi opieki mena-
dżerskiej. Spółdzielnia mieści się w Gdańsku przy ulicy 
Warszawskiej 20 na granicy dzielnic Chełm i Ujeścisko. 
Jest założona przez grupę młodych artystów z Trójmia-
sta. Większość z nich nie miała pracy, ale miała wspólna 
pasję, którą chciała rozwijać. Postanowili założyć spół-
dzielnię, zgodnie z ideami współpracy i kreatywnego 
działania. Nie chcieli pracować w dużych korporacjach, 
marzyli o pracy, która nie tylko da im pieniądze, ale także 
pozwoli rozpowszechnianie ich pasji. Jak na razie im się 
udaje.

>> ŹRódło: materiały Spółdzielni Socjalnej 
OVERHEAD

3. SPÓŁKa z OgRanICzOną OdPOWIEdzIalnOŚCIą  
nOn-PROfIT

To spółka, która swój zysk przeznacza na cele społeczne. 
Może być powołana albo przez osoby fizyczne albo np. 
przez organizacje pozarządowe. 
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4. zaKŁad aKTyWnOŚCI zaWOdOWEJ (zaz)

To podmiot, którego statutowym zadaniem jest rehabilita-
cja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. ZAZ 
tworzy się w celu okresowego zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności i określonych w ustawie grup osób z orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
a także przygotowania ich do życia w otwartym środowi-
sku. ZAZ może prowadzić działalność gospodarczą*.

Obiekt położony jest na pograniczu Beskidu Żywieckiego 
i Śląskiego, niedaleko Zwardonia i Koniakowa. Mieści on 
60 miejsc noclegowych i wybudowany został bez barier 
architektonicznych.

Wszystkie pokoje posiadają łazienki, telewizję, dostęp 
do bezprzewodowego Internetu oraz wygodne umeblo-
wanie. Do dyspozycji gości oddana jest również sala 
gimnastyczna z niezbędnym wyposażeniem sportowym, 
wypożyczalnia sprzętu do Nordic Walking, sauna oraz 
różne urządzenia rekreacyjne.

Pomysł na stworzenie ośrodka nasunęła Janowi Chmie-
lowi – dyrektorowi Stowarzyszenia „Teatr Grodzki” – 
wizyta w krakowskim ZAZ – pensjonacie „U Pana Cogito”.

>> ŹRódło: www.laliki.com.pl

• POdSTaWOWE PyTanIa, JaKIE 
PRzEdSIĘbIORSTWO SPOŁECznE 
POWInnO SObIE zadać: 
• Jakie produkty i usługi będzie wytwarzać i świadczyć? 
• Jak ustalić cenę produktów? 
• Jak utworzyć efektywną sieć dystrybucji produktów 
i usług? 
• Jak promować i reklamować produkty? 
• Jak dokonać rozpoznania rynku i sprostać wyzwaniom 
konkurencji?

PRoSto Z ulICY:

„AlloZAuR” SP. Z o.o.

Do obsługi turystów oraz utrzymania porządku w Bał-
towskim Parku Jurajskim w 2006 roku utworzono 
(w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
„Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku”) 
nowe przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością „Allozaur”. Jest 
to rodzaj zakładu komunalnego, któremu stowarzysze-
nia „Bałt” i „Delta” zlecają różne prace. Świadczy on 
usługi dla mieszkańców oraz obu stowarzyszeń. 25 
pracowników „Allozaura” zajmuje się obsługą turystów 
i pracami na rzecz gminy: opiekuje się gminną ziele-
nią, sprząta szlaki turystyczne, parkingi i brzegi rzeki. 
Zakład organizuje także imprezy rozrywkowe i produ-
kuje pamiątki. 
Aby powstał „Allozaur”, Stowarzyszenie „Delta” i jego 
prezes wnieśli wkład założycielski w postaci aportu 
m.in. sprzętu budowlanego. Udziałowcy nie czerpią 
zysków z działalności spółki, zyski te są przeznaczane 
w całości na działalność społeczną.

>> ŹRódło: 
>> www.ekonomiaspoleczna.pl 
>> www.juraparkbaltow.pl

*  Na podst. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602876

PRoSto Z ulICY:

ośRodEk REhABIlItACYJNo-SZkolENIoWo-WYPoCZYNkoWY 
W lAlIkACh

Ośrodek posiada status Zakładu Aktywności Zawodo-
wej i jest miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych. 
Powołany został przez Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr 
Grodzki” w Bielsku-Białej. Ma za zadanie nauczyć osoby 
niepełnosprawne pracy w taki sposób, by umiały sobie 
radzić w sytuacjach wymagających kontaktów z ludźmi.

Ośrodek jest przykładem przedsiębiorstwa społecznego 
opartego na zasadach ekonomii społecznej, łączącej 
w sobie cele społeczne i ekonomiczne, w którym wypra-
cowany zysk z działalności gospodarczej jest reinwesto-
wany w cele społeczne.
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 Moduł III: 
dZIAłANIE  
— WASZ PoMYSł
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 Wiecie już dużo o sobie, o otoczeniu, w którym się uczy-
cie i żyjecie, wiecie też, jak działają różne spółdzielnie 
socjalne, fundacje i stowarzyszenia. Czas, abyście sami 
(w pięcioosobowych grupach) stworzyli przedsiębiorstwa 
społeczne.

Wasze pomysły nie muszą być od samego początku 
idealne – dzięki pomocy Trenera, podręcznika oraz panelu 
na stronie www.ekonomiasolidarnosci.pl będziecie mogli 
je rozbudować i dopracować tak, aby móc je później 
przedstawić. 

• mOdEl bIznESOWy
Model biznesowy to narzędzie, które pozwala rzutem oka 
ogarnąć procesy wewnętrzne i zewnętrzne „przedsiębior-
stwa” po to, żeby zrozumieć co, dla kogo i w jakiej kolej-
ności robić, żeby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować 
sprawnie.

W czasach szybko zmieniających się mód i trendów oraz 
jeszcze szybszych przemian technologicznych i komu-
nikacyjnych, kluczową umiejętnością biznesową nie jest 

dostarczanie choćby najlepszych produktów i usług, lecz 
budowanie grup zadowolonych i powracających klientów 
oraz szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie.

Model biznesowy (ang. Business Model Canvas) pozwala 
w prosty sposób zebrać wszystkie kluczowe informacje, 
które pomogą nam stwierdzić, że nasz pomysł na biznes 
czy przedsięwzięcie jest prostu dobry czy może należy go 
jeszcze dopracować. 

• z CzEgO SKŁada SIĘ mOdEl I JaK 
na nIm PRaCOWać?

KLUCZOWE
ZASOBY

KLUCZOWI
PARTNERZY

DOCHÓD

KLIENCI

KOSZTY

OFERTA

RELACJA
 

Z
 

KLIENTEM

Model biznesowy zbudowany jest z 9 pól, a każde z nich 
określa inny obszar działań w naszym przedsiębiorstwie. 
Model jest schematem, który wypełnia się, uzupełniając 
po kolei poszczególne jego części – pomysły spisu-
jemy na kolorowych samoprzylepnych karteczkach, które 
później przyklejamy w odpowiednie miejsca. Karteczki 
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z hasłami możemy w dowolnym momencie przekleić 
lub zdjąć, nie musząc przygotowywać wszystkiego 
od początku.

• Od CzEgO zaCzynamy
Jak zawsze od burzy mózgów, z której rodzi się pomysł 
na nasze przedsiębiorstwo. Pamiętajcie, żaden pomysł 
nie jest zły! Każdy pomysł należy przeanalizować 
i przeliczyć, bo nawet najbardziej wariackie mogą okazać 
się realne do stworzenia. 

Mając do dyspozycji duży arkusz papieru, od razu 
możemy rozrysować sobie tabelę (jak powyżej). Jeśli 
jednak nie mamy to zawsze możemy posklejać mniejsze 
kartki, tworząc duży arkusz. Zdarza się, że grupy pracują 
również, korzystając ze ścian, na których tabelę tworzą 
przyklejone papierowe taśmy. 

Model składa się z 9 części: 
• Nasz klient; 
• Co jest ważne dla naszego klienta; 
• Kanały sprzedaży; 
• Sposób obsługi klienta; 
• Na czym zarabiamy; 
• Czego potrzebujemy; 
• Nasze działania; 
• Najważniejsi partnerzy; 
• Za co płacimy.

Każda z 9 części modelu jest ze sobą powiązana, ale rów-
nież od siebie zależna. 

PRZEdSIęWZIęCIE

8. NAJWAżNIEJSI 
PARtNERZY

9. ZA Co PłACIMY 
5. NA CZYM ZARABIAMY

7. NASZE 
dZIAłANIA

6. CZEgo
PotRZEBuJEMY

2. Co JESt 
WAżNE dlA 
NASZEgo 
klIENtA

3. kANAłY 
SPRZEdAżY

4. SPoSóB 
oBSługI 
klIENtA

1. NASZ
klIENt
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PRZEdSIęWZIęCIE

8. NAJWAżNIEJSI 
PARtNERZY

kIM Są NASI 
PARtNERZY?
kIM Są NASI 
doStAWCY?
Co dAJą NAM 
PARtNERZY?
JAkIE dZIAłANIA 
WYkoNuJą 
PARtNERZY?

Co JESt do 
ZRoBIENIA 
krok po 
kRoku? 

Co JESt NAM 
PotRZEBNE do 
NASZEgo 
PRZEdSIęBIoRStWA? 
Co Już MAMY, żEBY 
NASZE 
PRZEdSIęBIoRStWo 
dZIAłAło? 

JAkIE Są NASZE koSZtY?
któRE RZECZY Są NAJdRożSZE?
któRE dZIAłANIA Są NAJdRożSZE?

ZA Co I JAk oNI NAM PłACą?
IlE SPRZEdAMY? 

W RoZWIąZANIu 
JAkICh 
PRoBlEMóW 
PoMAgAMY 
klIENtoWI?
JAkIE PotRZEBY 
klIENtA 
PEłNIAMY?

JAkIEgo RodZAJu 
oBSługI oCZEkuJą 
od NAS klIENt?
IlE NAS to BędZIE 
koSZtoWAło?

kto jest 
NASZYM 
klIENtEM? 
JAkIE MA 
CEChY? 

9. ZA Co PłACIMY 
5. NA CZYM ZARABIAMY

7. NASZE 
dZIAłANIA

6. CZEgo
PotRZEBuJEMY

2. Co JESt 
WAżNE dlA 
NASZEgo 
klIENtA

3. kANAłY 
SPRZEdAżY

4. SPoSóB oBSługI 
klIENtA

1. NASZ
klIENt

Poniżej znajdziesz pytania pomocnicze, aby ułatwić Wam 
wypełnienie modelu.

• zanIm SKOńCzymy
Po zakończeniu wypełniania szablonu spróbujcie odpo-
wiedzieć na poniższe pytania: 

• Czy nasz model jest przekonywujący? 
• Czy nasz model jest kompletny? 
• Czy zrealizujemy go w tym zespole? 
• Czy mamy wszystko, aby zrealizować model? 
• Czy musimy coś w modelu zmienić?

Wszystkie pola ułożone są w bardzo logicznej kolej-
ności na szablonie modelu. Szablon może i często 
ulega zmianom. Wprowadzając modyfikacje w Waszym 
pomyśle i na Waszym modelu biznesowym, pamię-
tajcie, aby istniała równowaga pomiędzy (stanowią-
cymi podstawy ekonomiczne naszego przedsięwzięcia) 
polami „Za co płacimy” oraz „Na czym zarabiamy” 
– mając nadzieję, że w pewnej perspektywie czasu 
obszar pokazujący zyski będzie miał przewagę. 

• PITCh 
Pitch to krótkie podsumowanie używane do przedstawie-
nia osoby, profesji, produktu, usługi lub pomysłu w taki 
sposób, aby przedstawić jego propozycję wartości. Cha-
rakteryzuje się zwięzłością oraz skupieniem na ważnych 
elementach naszego wystąpienia, aby osiągnąć założony 
cel. 
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Jednym z najpopularniejszych typów pitchów jest tzw. 
„elevator pitch”. Nazwa ta bierze się z idei, która mówi, 
że może nam zdarzyć się spotkać w windzie kogoś bardzo 
ważnego, kto może zostać naszym klientem lub inwesto-
rem i mamy tylko ok. 20 sekund (czas podróży windą), 
żeby daną osobę zaciekawić tym, co mówimy. Pitch 
wykorzystywany w biznesie trwa zwykle nieco dłużej - 
od 3 do 5 minut. 

• dlaCzEgO WaRTO UmIEć  
PITChOWać?
Najlepsze okazje biznesowe przychodzą w najmniej 
spodziewanych momentach. Jeżeli nie będziemy przy-
gotowani, bardzo łatwo możemy stracić szansę nawiąza-
nia ciekawego kontaktu personalnego lub biznesowego. 
Umiejętność ta przydaje się również w życiu towarzyskim. 
Poznając nowe osoby warto wiedzieć, jak zaprezentować 
się z najlepszej strony, aby zostać zapamiętanym.

• CO CEChUJE dObRy PITCh?
Jest kilka elementów, które trzeba wziąć pod uwagę przy-
gotowując pitch:

• Postawa osoby mówiącej – będąc na scenie musimy 
być wyprostowani, poruszać się swobodnie, unikać 
chaotycznych gestów. Bardzo ważne jest też patrzenie 
naszemu rozmówcy w oczy. Nasza mowa ciała to 70% 
tego, jak odbierze nas odbiorca. Jeśli będziemy przestra-
szeni, odbiorca to zauważy.  

• Głos – niesamowite narzędzie wpływu na słuchacza. 
Ważna jest nie tylko treść tego, co mówimy, ale w jaki 
sposób, w jaki ją przekazujemy. Starajmy się mówić 
powoli i wyraźnie oraz robić przerwy między zdaniami. 
Akcentujmy słowa, które są kluczowe dla tego, co chcemy 
przekazać. 
• Zwięzła treść – nie mówmy ogólnikami, starajmy się 
być precyzyjni. Oprócz tego powiedzmy coś, co zaskoczy 
naszego słuchacza i da mu do myślenia oraz zainteresuje 
naszą osobą.  
• Kontakt z publicznością – nie pozwól, by Twoja 
publiczność bawiła się telefonem, nudziła się i nie słu-
chała tego, co masz im do powiedzenia. Zastosuj coś, co 
zaktywizuje Twoich słuchaczy, skupi ich uwagę na tym, 
o czym mówisz - możesz zaproponować, by wstali z krze-
seł i uścisnęli dłoń osobie obok. Warto też zainteresować 
publiczność, zadając im na wstępnie pytania, weryfikując, 
czy kiedyś spotkali się z danym problemem.  
• Elementy storytellingu, czyli opowieści – najlepiej 
opowiadać o problemie w osobie trzeciej. Ludzie uwiel-
biają słuchać historii i na pewno będą oczekiwać cieka-
wego zakończenia. Pamiętaj, że podanie danych staty-
stycznych to za mało – najlepiej opowiedzieć historię 
z życia, a następnie potwierdzić trend liczbami z badań 
czy raportów.  
• Call to Action (zachęta do działania) - każdy pitch 
powinien się kończyć zachętą do podjęcia działania, 
jakimś hasłem, (np. Nike w reklamach używa hasła „Just 
Do IT” - po prostu to zrób), które jest świetnym odzwier-
ciedleniem Call to Action.

• STRUKTURa dObREgO PITChU:
• WSTĘP – przedstawiamy siebie i cel naszego wystąpienia. 
 
Przykład: „Nazywam się Jan Kowalski, przyjechałem tu 
z Gdańska i chcę przedstawić projekt, który zmieni naszą 
dzielnicę na lepsze. Jestem tutaj by pokazać Państwu jak 
w 6 miesięcy zmniejszyć w moich okolicach bezrobocie 
o 50 %” 
 
Takie wystąpienie jest ciekawe bo sam efekt (cel) zacie-
kawia słuchacza, który na pewno będzie chciał poznać 
szczegóły projektu. 
 
• hISTORIa – opowiadając historię jednej osoby przed-
stawiamy problem, który chcemy rozwiązać.

Przykład: „Mój dobry przyjaciel Janek wpadł w tarapaty, 
stracił pracę, bo zamknięto jego zakład pracy. Od ponad 
roku nie mógł znaleźć innej pracy i popadł w lekką depre-
sję. Przestał się starać, popadł w tarapaty finansowe (….) 
wtedy stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i pomóc 
przyjacielowi.” 
 
Jeśli problem, o który mówimy wynika z naszego co-
dziennego życia, to mocno nas to uwiarygodni oraz zacie-
kawi słuchaczy. Nikt nie lubi teoretyków. Ludzie słuchają 
opowieści z życia wziętych.  
 
• lICzby – jako potwierdzenie, że to nie jest pojedynczy 
przypadek.
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Przykład: „W naszej dzielnicy jest ok. 40 osób, 
które są w podobnej sytuacji jak Janek. Niestety 
nie wiedzą jak sobie z tym problemem poradzić 
(…).”

Pokazując liczby zwracamy uwagę na powagę problemu 
i pozwalamy słuchaczowi wyobrazić sobie jego skalę. 
 
• ROzWIązanIE PROblEmU – co wymyśliliśmy, żeby 
rozwiązać problem, o którym opowiedzieliśmy.

Przykład: „Razem z kolegami wpadliśmy 
na pomysł, że nauczymy bezrobotne osoby pro-
gramowania. Wiemy, że takie osoby są potrzebne 
na rynku. Rozmawialiśmy z wieloma firmami, 
które z chęcią douczą osoby z podstawowymi 
umiejętnościami, aby zrobić z nich pełnopraw-
nych programistów (…). 
 
Rozwiązanie powinno być sprawdzone, pokażmy 
coś co już udało nam się zrobić, opowiedzmy 
kogo udało się zaangażować i przede wszystkim 
pokażmy, że nasze rozwiązanie działa. 
 
• WnIOSKI I zaChĘTa dO dzIaŁanIa 
 
Przykład: „Wiemy, że ten problem istnieje. 
Wiemy jak go rozwiązać. Chcemy, aby w ciągu 
kolejnych 6 miesięcy minimum 20 bezrobotnych 
osób z naszej dzielnicy znalazło pracę w firmach 
IT. To czego potrzebujemy to pomieszczenie, 
gdzie dane osoby mogą się uczyć oraz fundusze 
na materiały szkoleniowe (…).”

Najgorszym błędem osób prezentujących jest nie powie-
dzieć na końcu, po co się tu przyszło i jak publiczność 
może nam pomóc osiągnąć nasz cel. Dajmy publiczności 
powód do zaangażowania się w naszą sprawę czy projekt.

• KIlKa WSKazÓWEK, JaK 
naUCzyć SIĘ ŚWIETnIE PITChOWać:
• Ćwiczyć – im więcej, tym lepiej. Najlepiej przed 
wystąpieniem zaprezentować się przed kimś obcym 
i zapytać, czy zrozumiał, o czym mówimy oraz co zapa-
miętał z naszej prezentacji. 
• Prosić o informację zwrotną – jeśli jest szansa 
nagrywajmy nasze szkolenia. Zobaczymy, czy się nie 
garbimy, czy nie mówimy „yyyy” i czy ludzie w ogóle 
zwracają uwagę na nasze wystąpienie.  
• Chwycić ludzi za serca – banał, ale działa. Powiedzmy 
coś w stylu „Moi drodzy, wyobraźcie sobie teraz, jak 
wyglądałoby Wasze życie, gdybyście dziś stracili pracę 
i nie mieli jej przez 6 miesięcy?”. Takie zdanie pozwoli 
ludziom użyć wyobraźni i wczuć się w rolę tych, którym 
chcemy pomóc. Na pewno chętniej tej pomocy udzielą. 
• Obserwować mistrzów – w Internecie jest pełno  
ciekawych i krótkich wystąpień, np. konferencje  
www.ted.com – to miejsce, gdzie najlepsi mówcy świata 
opowiadają o problemach, z którymi walczą. Uczmy się 
od najlepszych. 

• na KOnIEC
Pitchowanie to sztuka, którą szlifuje się miesiącami, czę-
sto całymi latami. Pamiętajmy, że trening czyni mistrza. 
Nie poddawajmy się i wkładajmy dużo zaangażowania 
w przygotowanie każdego kolejnego pitchu. Dobre 
przygotowanie i skupienie podczas wystąpienia zapewni 
nam zainteresowanie publiczności i przyniesie wymierne 
korzyści. 
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• bIblIOgRafIa:
 CIVICO - Rozwój kompetencji obywatelskich 

wśród uczniów - Przewodnik dla nauczycieli 
na temat nauczania kompetencji obywatelskich.

 Daszkowska-Kamińska A., Gołdys A., Makowska M., 
Urbanik A. Przepis na diagnozę, czyli poznaj mło-
dych i środowisko lokalne, Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży, Warszawa 2013 

 Frieske K.W. et al., Gospodarcza strona dobroczyn-
ności, Warszawa 2006. 

 Giza- Oleszczuk A., Hauser J. (red.), Ekonomia 
społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju 
i potencjał w świetle wyników badań, Warszawa 2008. 

 Grafińska-Dejna A., Człowiek motorem przemian. 
Ekonomia społeczna poradnik, Gdańsk 2010. 

 Grafińska-Dejna A., Kabasiński K., Człowiek moto-
rem przemian. Liderzy przedsiębiorczości społecz-
nej, Gdańsk 2009. 

 Gumkowska M., Herbst J., Radecki P., Podstawowe 
fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 
z badania 2008, Warszawa 2009. 

 Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, 
Kraków 2008. 

 Hausner J. (red.), Wspieranie ekonomii społecznej, 
Kraków 2008 . 

 Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o orga-
nizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, 
Warszawa 2011. 

 Karwińska A., Wiktor D., Przedsiębiorczość i korzy-
ści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w eko-
nomii społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych, Warszawa 2008. 

 Koral J., Podmioty Ekonomii Społecznej. Spół-
dzielnie socjalne, Warszawa 2008. 

 Mielimąki S., Kształtowanie kompetencji kluczo-
wych w nauczaniu przedsiębiorczości -aktywny 
w szkole – aktywny w życiu, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice 2009. 

 Schatt k., Jak współpracować, aby odnosić suk-
cesy, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych  
sp. z o.o. Łódź 2013 

 Wygnański J. J., Ekonomizacja trzeciego sektora, 
Możliwość czy konieczność?, Warszawa 2008.

• ŹRÓdŁa InTERnETOWE:
 www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc 
 www.civicpedia.ngo.pl 
 www.ec.europa.eu/index_pl.html 
 www.csrinfo.org  
 www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/

strona/4320/attachments/2_warsztaty-130129_
indd.pdf 

 www.ekonomiaspoleczna.msap.pl 
 www.ekonomiaspoleczna.pl 
 www.ekosz.republika.pl 
 www.emes.net 
 www.mlodziez.wzp.pl/phocadownload/budowa-

nie_zespolu_starkiewicz_warsztati.pdf 
 www.ngo.pl 
 www.odpowiedzialnybiznes.pl  
 www.ozrss.pl/index.htm 
 www.pozytek.gov.pl 
 www.ppportal.pl
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• PROJEKT EKOnOmIa  
SOlIdaRnOŚCI 
Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny z zakresu 
ekonomii społecznej i nauki przedsiębiorczości. Obejmuje 
on: pracę merytoryczną nad stworzeniem programu, cykl 
szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych. Jego głównym 
celem jest nauka, promowanie i upowszechnianie idei 
oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej.

Projekt skierowany jest do członków organizacji pozarzą-
dowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z woje-
wództwa pomorskiego. Niniejszy skrypt jest pomocą edu-
kacyjną zarówno dla uczniów szkół ponadpodstawowych, 
którzy wezmą udział w projekcie, a także dla trenerów.

CO OSIągnIEmy? 
Projekt Ekonomia Solidarności ma na celu upowszech-
nianie idei przedsiębiorczości społecznej i promowanie 
dobrych praktyk, kształcenie przyszłych i obecnych kadr 
ekonomii społecznej. Przyczyni się to do lepszej edukacji 
młodych osób, co może również skutkować mniejszym 
bezrobociem i większą elastycznością na rynku pracy. 
Wierzymy także, iż dzięki projektowi nastąpi integracja 
środowiska organizacji pozarządowych i szkół, w celu 
budowania lokalnych porozumień i przedsięwzięć, prowa-
dzących do rozwiązywania lokalnych problemów.

Obecnie realizowana jest druga edycja projektu Ekonomia 
Solidarności 2014/2015.

Anna Karcz  
– pomysłodawczyni i koordynatorka projektu 

• ORganIzaTOR PROJEKTU
Fundacja Centrum Solidarności powstała pod koniec 
1999 roku. Jej założycielami są: Lech Wałęsa, Ks. Abp 
Tadeusz Gocłowski, Gmina Miasta Gdańska, Urząd Mar-
szałkowski, KK NSZZ Solidarność, Instytut Lecha Wałęsy, 
Region Gdański NSZZ Solidarność, Komisja Międzyza-
kładowa NSZZ Solidarność Stoczni Gdańsk S.A., Stocznia 
Gdańsk S.A. 

Fundacja jest jednym z założycieli Europejskiego Centrum 
Solidarności. Współtworzyła i prowadziła przez 7 lat stałą 
wystawę ”Drogi do Wolności” oraz odwiedziła z wysta-
wami objazdowymi ponad 300 miejsc na całym świecie. 
Dzisiaj Fundacja koncentruje się głównie na projektach 
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, dzięki którym 
młodzież szkolna może pogłębić wiedzę z zakresu naj-
nowszej historii Polski. Do ostatnio zrealizowanych należą 
m.in.: DE.PLan, Test na Solidarność, Przygoda z historią, 
ZaPLeCZe, Olimpiada Solidarności, SEGMENT, See  
Solidarność Tour, Akademia Letnia – wokół Solidarności, 
Tu Stocznia czy Gdańsk - miasto Wolności.
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ORGANIZATOR: 

PARTNERZY: 

WSPARCIE FINANSOWE: 

PATRON MEDIALNY: 

 
PATRONAT HONOROWY:

PATRON:

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskichj






