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Ekonomia społeczna - pracujemy, by pomagać!
Ekonomia społeczna stanowi dziś wielobarwny i ważny zarazem fragment
życia gospodarczo-społecznego Polski,
który ma swoje korzenie, m.in. w ruchu spółdzielczym okresu rozbiorów.
Jest drogą rozwiązywania problemów
społecznych poprzez aktywne formy
edukacyjne i przedsiębiorcze, tworzy
przestrzeń dla wszystkich - zarówno
chorych, jak i zdrowych, niepełnosprawnych i sprawnych, bezrobotnych
i pracujących, wykształconych i z niskimi kwalifikacjami. Jej celem jest rozwój
potencjału tych, którzy chwilowo lub
długotrwale nie uczestniczą w życiu
społeczno - gospodarczym, by pomóc
im przejść z zamkniętego kręgu wykluczenia do wspólnoty lokalnej.
Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwa
społeczne stanowią coraz większy odsetek podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, mimo że różnią
się od firm komercyjnych przeznaczeniem zysku, którego nie dzielą pomiędzy założycieli, lecz wykorzystują
w celu reintegracji członków, rozwoju
wspólnoty lub utworzenia nowego
miejsca pracy. Oprócz przedsiębiorstw
do podmiotów ekonomii społecznej
zaliczamy: organizacje obywatelskie,
centra integracji społecznej i kluby
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii
zajęciowej. Wszystkie te podmioty
działają tym efektywniej, im mocniejsze jest partnerstwo lokalne wokół
nich. Pomocą w rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce zajmują się
akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Naszym atutem
środowisko lokalne
Przedsiębiorstwo społeczne jest szczególnym
typem
przedsiębiorstwa:
zatrudnia co najmniej 50% osób bezrobotnych lub 30% osób niepełnosprawnych. Zysk nie jest przekazywany
spółdzielcom czy pracownikom, ale
przeznacza się go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną osób
tworzących przedsiębiorstwo. Reprezentują go spółdzielnie socjalne osób
fizycznych, spółdzielnie socjalne osób
prawnych, spółki non profit, a także
fundacje i stowarzyszenia prowadzące
działalność gospodarczą.
Sukces przedsiębiorstw społecznych
czy też organizacji obywatelskich (pozarządowych), prowadzących działalność gospodarczą zależy w dużej mierze od środowiska społecznego, które
w ekonomii społecznej nazywamy partnerstwem lokalnym.
Wielkopolska jest regionem, gdzie jest
najwięcej przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych.
W aktualnej edycji projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej,
w ramach Wielkopolskiego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, m.in.
wsparto powstanie i organizację nowych przedsiębiorstw społecznych,
pomiotów reintegracyjnych oraz zainicjowano działalność gospodarczą organizacji obywatelskich.

W Poznaniu i w powiecie
poznańskim
W Poznaniu partnerstwa lokalne powstały m.in. na Ratajach - wokół Spółdzielni Socjalnej Kropka, która prowadzi kawiarnię na osiedlu Armii Krajowej
101 (znalazły tu zatrudnienie osoby
przez wiele lat oddalone od rynku pracy czy też z różnego rodzaju niepełnosprawnościami), na Wildzie - w związku
z otwarciem kawiarni Ciacho (Górna
Wilda 70), prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Turbo, a także na Winogradach - wokół świetlicy osiedlowej
LOKAL ul. Murawa 37, animowanej
przez Fundację ART-ON - która skupia
się na odbudowywaniu więzi lokalnych. Spotkania, warsztaty, wykłady,
zabawy jednoczą młodszych, starszych
i najstarszych, przyczyniają się do integracji mieszkańców PTBS-ów.
Najbardziej dostrzegalną grupą spółdzielni socjalnych są te, które oferują
usługi kulinarne. Uznane już – Dobrą
Kawiarnię i Restaurację Wspólny Stół prowadzą spółdzielnie o tych samych
nazwach, Kantyną w Urzędzie Marszałkowskim zarządza Spółdzielnia Stara
Łubianka, kawiarnię Zemsta natomiast
prowadzi Spółdzielnia Socjalna Ruchomości. Dołączyły do nich przedsiębiorstwa utworzone w aktualnym projekcie
wsparcia przedsiębiorczości społecznej
w subregionie poznańskim (na lata
2015-2018): wspomniane kawiarnie Ciacho i Kropka w Poznaniu, także zajmujące się głównie cateringiem - Spółdzielnia Ema z Kleszczewa i Spółka z o.o.
Fit Kitchen z Jerzykowa czy Kawiarnia
Parkova, prowadzona przez Fundację
Fishka w Dąbrówce, która przyciąga
Gości nie tylko smacznymi, domowymi
wypiekami, naturalnymi lodami oraz
wysokogatunkowymi kawami z segmentu speciality, ale także licznymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym
i edukacyjnym.

Fundacje, spółdzielnie i…
nie tylko!
Z kolei misją Fundacji Smarkateria jest
działalność na rzecz upowszechnienia
modelu aktywnego rodzicielstwa opartego na partnerstwie, uwzględniającego
równe prawa kobiet i mężczyzn oraz
promowanie udziału rodziców małych
dzieci w przestrzeni publicznej. Wspiera rodziców w powrocie na rynek pracy
po narodzinach dzieci, działa na rzecz
likwidacji dyskryminacji matek na rynku pracy, w życiu społecznym i kulturalnym, a jej najważniejszą inicjatywą
pozostaje coworking rodzicielski, czyli
przestrzeń pracy wspólnej połączona
z miejscem opieki nad dziećmi.
Inna fundacja - Panheri - ma na celu
promowanie
rozwoju
osobistego,
świadomej edukacji i współtworzenie
środowiska wspierającego efektywne
wykorzystywanie ludzkiego potencjału. Poprzez współpracę z pokoleniem
wchodzącym na rynek pracy oraz
przedstawicielami świata biznesu organizacja chce usprawniać komunikację
międzypokoleniową i zwiększać szanse satysfakcjonującego zatrudnienia.
Prowadzi m.in. program edukacyjny
Focus Go dla studentów i absolwentów,

szkolenia biznesowe, sprzedaż książek,
wykłady otwarte dla szkół wyższych,
konsultacje dla studentów, wsparcie
merytoryczne dla bezrobotnych i osób
planujących założyć działalność gospodarczą, a także przeprowadza wywiady
z osobami, które odniosły sukces.
Ekonomię społeczną realizuje też Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu,
założona w 2012 roku przez specjalistów w dziedzinie informatyki i telekomunikacji. Zajmuje się szeroko pojętym
rozwojem osobistym. Główną misją
fundacji jest m.in wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności młodych
przedsiębiorców i specjalistów chcących formalnie rozpocząć swoją działalność, oraz osób wykluczonych
w efektywnym wejściu na rynek pracy,
pomaga też osobom z niepełnosprawnościami, młodzieży i cudzoziemcom.
Fundacja Tyflologika realizuje działania w dwóch obszarach: centrum
edukacji oraz centrum zdrowia. Oferta
skierowana jest głównie do osób z niepełnosprawnościami, w szczególności do osób niewidomych i niedowidzących. Fundacja pomaga w nauce
języków obcych, organizuje szkolenia
komputerowe, z zakresu metod masażu leczniczego, z zakresu nauki pisma
punktowego Brajla, zaprasza na psychoterapię i spotkania coachingowe.
Głównym założeniem Fundacji Supersprawni jest pomaganie rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami oraz samym dzieciom w powrocie do zdrowia
lub po prostu w zrobieniu pierwszego
kroku w swoim niekiedy kilkuletnim
życiu. Placówka znajduje się na os.
Zwycięstwa 110 w Poznaniu i otwarta
jest w dni robocze w godzinach 7.00
- 17.00. Fundacja od stycznia 2017 r.
prowadzi niepubliczny żłobek integracyjny przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz jest w trakcie
tworzenia Przedszkola Specjalnego
SUPERSPRAWNI dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
W Poznaniu pracę rozpoczyna właśnie Multikompleks - spółdzielnia osób
fizycznych - chcąca tworzyć stabilne
warunki pracy dla osób bezrobotnych,
będących członkami i pracownikami
spółdzielni. Spółdzielnia będzie prowadziła biuro coworkingowe, w którym
nie tylko znajdzie się miejsce do pracy,
ale również nawiąże znajomości, zdobędzie pomoc i wsparcie w biznesie.
Zajmie się również usługami sprzątającymi.
Fundacja „ORCHidea” skupia się na pomocy seniorom oraz osobom dotkniętym
chorobami
neurologicznymi,
neurodegeneracyjnymi, powodującymi deficyty poznawcze, a tym samym
ograniczenia w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu. Fundacja
podjęła działalność polegającą na organizowaniu szkoleń specjalistycznych
z obszaru m.in. neurologii, neurologopedii, psychologii, terapii zajęciowej dla
absolwentów oraz studentów ostatnich
lat studiów oraz asystentów osób zależnych (w tym seniorów).

Spółdzielnia Socjalna Turbo prowadzi
kawiarnię Ciacho w Poznaniu oraz warsztat mechaniki samochodowej przy ul.
Słodyńskiej 37 w Kiekrzu -Psarskim.
Przedsiębiorstwo społeczne Poznanreklamy.pl przygotowuje reklamy i reklamy wielkoformatowe oraz zapewnia
oklejanie samochodów i zmianę ich
kolorów.
Natomiast przedsiębiorstwo społeczne Optiserwis to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze non profit. Prowadzi działalność
gospodarczą w obszarze: sprzątania
i utrzymania czystości w budynkach
oraz na terenach zewnętrznych, usług
ogrodniczych, usług ogólnobudowlanych, usług remontowych i naprawczych. Założeniem przedsiębiorstwa
jest świadczenie usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych w ścisłej współpracy z jednym z większych podmiotów zarządzającym nieruchomościami
na terenie Poznania i gmin ościennych.
Warto też wspomnieć takie podmioty:
Spółdzielnia Socjalna „Cis” z Radzewa
w gminie Kórnik, która świadczy specjalistyczne usługi: wynajem i serwisowanie maszyn i urządzeń do prac leśnych,
a także wynajem pracowników; Spółdzielnia Socjalna KEM Budownictwo
z siedzibą w miejscowości Węgierskie k.
Kostrzyna - zapewnia usługi związane
z budową ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów, a także parkingów, w tym świadczy prace
związane z odtwarzaniem nawierzchni
po wykonaniu kanalizacji deszczowej,
sanitarnej lub wodociągu; drugą sferą działalnością spółdzielni są usługi
związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, dokonywaniem zasadzeń,
pielęgnacją i utrzymaniem parków
i chodników, zieleni; Fundacja Edukacja
Demokratyczna Horyzont - propaguje
model edukacji dzieci i młodzieży oparty na dobrowolności i braku przymusu. Od grudnia 2016 r. prowadzi szkołę
demokratyczną w Poznaniu przy ul.
Gromadzkiej 12; Spółdzielnia Socjalna
Lupa - w Puszczykowie prowadzi m.in.
ARTświetlicę - z licznymi zajęciami
muzycznymi, plastycznymi i rozwojowymi, gdzie również odbywają się wernisaże, koncerty, warsztaty i szkolenia;
Ośrodek QQ!ryku w Kórniku - Centrum
Twórczego Rozwoju – O!środek prowadzony przez przedsiębiorstwo społeczne zrodzone z marzenia o lokalnej przestrzeni wolnej od jakichkolwiek form
wykluczenia.
W ciągu roku udało się przedsiębiorstwu zasłużyć na opinię ośrodka kulturalnego - miejsca, które nie tylko daje
możliwość zabawy na sali zabaw czy
wypicia kawy w kawiarni, ale przede
wszystkim jest miejscem twórczych
działań dla dzieci i dorosłych: imprez
rodzinnych, półkolonii, warsztatów dla
dzieci, a dla dorosłych – wernisaży fotograficznych, koncertów czy warsztatów
rozwojowych.

Fishka zachęca do degustacji w Parkovej

Smarkateria prowadzi zajęcia

Supersprawni w akcji

Wernisaż w QQ-ryku

W ogrodzie Szkoły Demokratycznej Horyzont

Artykuł sponsorowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej
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