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Słowo wstępne
Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu „Można inaczej. Nowe metody pracy z
rodzinami osób niepełnosprawnych”, którego celem było – poprzez inspirację dobrze
funkcjonującym włoskim systemem – wzbogacenie polskiego modelu aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i aktywizacja ich opiekunów.
Partnerem projektu było Konsorcjum SIR z Mediolanu.
Autorzy raportu przedstawiają w nim na konkretnych przykładach kompleksowość
rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej pracowników włoskich spółdzielni
socjalnych oraz formalne, organizacyjne i praktyczne aspekty ich powstawania i
funkcjonowania. Dalej, analizują polski model ekonomii społecznej angażującej osoby z
niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów. Podejmują próbę wskazania tych
aspektów włoskich przedsiębiorstw społecznych, które w sprzyjających okolicznościach
można by zaimplementować w warunkach polskich.
Włoskie spółdzielnie socjalne stanowią integralną część polityki socjalnej, aktywnej polityki
rynku pracy i włoskiego systemu pomocy społecznej. Angażują się w plany rozwoju
społeczności lokalnych i w coraz większym stopniu są współtwórcami usieciowionej
gospodarki niż zwykłymi wykonawcami usług. Mają na celu dobro społeczne, a
jednocześnie strategia ich zarządzania zbliża je do organizacji przynoszących zyski: pracują
rzetelnie i wydajnie w celu osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku. Umożliwia to
powiązanie celu prospołecznego z naturą efektywnego przedsiębiorstwa. To połączenie
decyduje o ich sile i daje powody do naśladowania. Włoski model spółdzielni socjalnych
osób niepełnosprawnych – historycznie starszy, dzięki temu doświadczony i sprawdzony –
jakkolwiek ze względów prawnych i społecznych niemożliwy do zaadoptowania w całości,
pozwala czerpać konkretne rozwiązania i krok po kroku stosować je w rozwijającej się
polskiej ekonomii społecznej.
Mamy nadzieję, że obserwacje poczynione przez ekspertów Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi, zarówno podczas wspólnych z naszymi włoskimi partnerami zajęć w Włoszech
i w Polsce, jak i podczas pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, okażą się dla
Czytelnika tego opracowania inspirujące.

Zespół Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
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Spółdzielnie socjalne we Włoszech

Włoska spółdzielnia socjalna to „organizacja mającą na celu zaspokojenie potrzeb
społeczności lokalnych i integrację społeczną obywateli” – podaje najważniejsza
włoska ustawa o przedsiębiorstwach społecznych (Ustawa 381/1991).

Włoska tradycja przedsiębiorczości społecznej sięga połowy lat 70-tych XX wieku, kiedy to
obywatele w obliczu kryzysu państwa opiekuńczego zmobilizowali się i zaczęli oddolnie
zakładać podmioty gospodarki społecznej. Model włoski wyróżnia się na tle pozostałych
europejskich przykładów bardzo dobrą organizacją, zwłaszcza w przypadku spółdzielni
socjalnych, które można uznać za wzorcowe. Z biegiem lat i nabieraniem doświadczeń w
tej dziedzinie wyodrębniły się dwa najważniejsze modele organizacyjne spółdzielni: typ A i
typ B. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w najważniejszych aktach prawnych –
przełomem okazała się ustawa 381/91 z 1991 roku o spółdzielniach socjalnych. Zapewniła
ona aktywną i skuteczną reintegrację zawodową, która, co istotne, nie obciąża nadmiernie
funduszy publicznych. Włoska ustawa stała się inspiracją dla tworzących nowe formy
prawne w Belgii, Francji i Portugalii.
Spółdzielnia socjalna typu A
Ustawa 381/91 określa dwa typy spółdzielni: typ A i typ B. Spółdzielnie typu A powoływane
są w celu świadczenia usług socjalno-edukacyjnych i opiekuńczo-leczniczych. Według
różnych źródeł stanowią one większość (60-70%) wszystkich spółdzielni we Włoszech.
Spółdzielnie te prowadzą profesjonalne ośrodki takie jak domy opieki, ośrodki pomocy
społecznej, przedszkola, przytułki i inne ośrodki opiekuńcze, zapewniając tym samym
pomoc i opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, ale również seniorom i
nieletnim oraz uzależnionym, imigrantom oraz osobom bezdomnym.
Spółdzielnia socjalna typu B
Spółdzielnie socjalne typu B stanowią ok. 30% spółdzielni we Włoszech. Działają one na
rzecz przywrócenia na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in.
osób o różnych formach niepełnosprawności, uzależnionych od alkoholu i/lub
narkotyków, nieletnich z rodzin patologicznych oraz byłych więźniów oraz osób
skonfliktowanych z prawem. Spółdzielnie typu B prowadzą najczęściej różnego rodzaju
działalność produkcyjną, konkurując na równych warunkach z firmami z sektora
publicznego i prywatnego. Działają one głównie w obszarze rolnictwa, handlu i usług oraz
w przemyśle. Podobnie jak w Polsce, także we Włoszech znajdziemy wiele spółdzielni
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oferujących usługi cateringowe, pralnicze oraz związane z utrzymaniem porządku czy
pielęgnacją zieleni miejskiej. Jednak reintegracja społeczna stanowi tu cel nadrzędny.
Wspomniana wcześniej ustawa z 1991 roku zobowiązuje spółdzielnie socjalne typu B do
zatrudnienia przynajmniej 30% pracowników z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Przepisy przewidują następujące kategorie członkostwa:
•

dla spółdzielni socjalnych typu A:
1. członkowie zwyczajni, pracujący za wynagrodzeniem,
2. członkowie korzystający z usług, niepobierający wynagrodzenia,
3. członkowie wolontariusze, których liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby
członków;

•

dla spółdzielni socjalnych typu B:
1. członkowie zwyczajni, pracujący odpłatnie,
2. członkowie wolontariusze, których liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby
członków,
3. członkowie zaliczający się do grupy „osób zagrożonych wykluczeniem”, którzy
odpowiednio do swojego stanu fizycznego i psychicznego uczestniczą w
działalności spółdzielni.

W przypadku obu typów spółdzielni występują też członkowie subwencjonujący. Taka
różnorodność kategorii członków jest charakterystyczną cechą spółdzielni socjalnych, które
właśnie z tego powodu określane są w literaturze angielskim terminem multi stakeholder.
Cecha ta stanowi niewątpliwie o wartości dodanej spółdzielni ze względu na
demokratyczny oraz pluralistyczny charakter tych organizacji – różni członkowie są
wyrazicielami różnych interesów (a często również wartości). Decyzje podejmowane są
wspólnie, na podstawie konstruktywnego dialogu prowadzonego pomiędzy różnymi
grupami. Z drugiej zaś strony może to być słabym punktem organizacji ze względu na
złożony system zarządzania. Weźmy taki hipotetyczny przykład, który jednak często ma
miejsce w rzeczywistości: w jednej spółdzielni może znaleźć się emeryt, który chce
poświęcić swój wolny czas na bycie wśród ludzi i jednocześnie na zrobienie czegoś dla
dobra wspólnego (członek wolontariusz), osoba niepełnosprawna zdolna do pracy (członek
będący beneficjentem-pracownikiem), wychowawca (członek pracownik), fundacja
bankowa, która uwierzyła w projekt i go finansuje (członek subwencjonujący).
Pracowników spółdzielni można również podzielić na kilka kategorii – różnią ich bowiem
zarówno umiejętności, motywacje, jak i forma wynagrodzenia. Tym, co zapewnia
spółdzielniom trwałość i stabilność wewnętrzną, jest zespół wartości wspólnych dla
wszystkich zaangażowanych w działalność spółdzielni osób. Kluczowe znaczenie ma tu
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poczucie przynależności do organizacji, możliwość wpływania na podejmowane decyzje i
jej losy oraz poczucie misji. Istotny wpływ na poziom motywacji pracowników ma lider,
który zarządzając spółdzielnią, werbalizuje wizję przedsiębiorstwa i wspólny cel.
Charakterystyczna dla modelu włoskiego jest dynamika rozwoju i poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu. Spółdzielnie nawiązują relacje z ośrodkami
naukowymi i chętnie sięgają po wiedzę na temat potrzeb społecznych, aby udoskonalać
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Trzeba wspomnieć, że występują we Włoszech również formy mieszane spółdzielni, łączące
w sobie cechy spółdzielni typu A i B. Stanowią one jednak zaledwie kilka procent
wszystkich spółdzielni. Ich działalność nastawiona jest na realizację dwóch celów:
zapewnienia miejsc pracy osobom słabszym i świadczenia usług społecznych.
Przywileje
Przepisy prawne zapewniają włoskim spółdzielniom różnego rodzaju udogodnienia, np.
preferencyjne ich traktowanie przy realizacji zamówień publicznych. Spółdzielnie mogą
również korzystać z preferencyjnej stawki VAT na wytwarzane przez siebie towary i usługi.
Spółdzielnie typu B nie uiszczają państwu opłat na opiekę socjalną za osoby
niepełnosprawne i w związku z tym koszty ich pracy są niższe. Płacą poza tym 75%
podatku od nieruchomości.
Historia modelu włoskiego
Odnajdujemy w literaturze podział na 4 etapy rozwoju przedsiębiorstwa społecznego we
Włoszech. Podziału tego dokonują znani włoscy socjologowie: Borzaga i Fazzi. Pierwszy
etap, zwany „pionierskim”, obejmuje lata 70-te i połowę lat 80-tych, kiedy to pomimo
braku jakichkolwiek mechanizmów prawnych nawiązała się relacja pomiędzy
organizacjami trzeciego sektora a instytucjami publicznymi, która wynikała wyłącznie z
inicjatywy samych obywateli. Realizację usług społecznych zlecano organizacjom
pozarządowym w sposób nieformalny, bez udziału państwa. Od połowy lat 80-tych
możemy mówić o etapie „uznania”, który charakteryzuje się pewnym uporządkowaniem
prawnym powyższych relacji, ale owo uporządkowanie nie obejmuje jeszcze wszystkich
aspektów współpracy pomiędzy sektorami. Ważnymi wydarzeniami tegoż etapu jest
przyjęcie 2 ustaw: 266/1991 o organizacjach woluntarystycznych i 381/1991 o
spółdzielniach socjalnych. Etap „konsolidacji” przypada na lata 90-te, kiedy to
przedsiębiorstwo społeczne staje się wreszcie głównym podmiotem realizacji polityki
społecznej. Etap ten zbiega się jednak w czasie z pogorszeniem stanu finansów publicznych
oraz wprowadzeniem dyrektyw Unii Europejskiej, które wymagają od organów
administracji publicznej organizowania przetargów na zlecane usługi. Cena staje się zatem
najważniejszym kryterium wyboru wykonawcy. Przedsiębiorstwa społeczne wypracowały
swoją metodę i stawiły czoła trudnościom, zrzeszając się w federacje i konsorcja. Pod
koniec lat 90-tych nadchodzi etap „instytucjonalizacji”. Etap ten charakteryzuje się
7
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wzrostem popularności outsourcingu w zakresie realizacji świadczeń społecznych.
Urzędnicy najchętniej zlecają te usługi jednostkom zewnętrznym. Kryterium wyboru
wykonawcy zmienia się – nie jest nim już w pierwszej kolejności cena, równie znacząca
staje się wreszcie jakość świadczonej usługi. Jednocześnie liczba spółdzielni socjalnych
nadal utrzymuje tendencję wzrostową. Ważnym punktem tego etapu rozwoju włoskiego
modelu ekonomii społecznej jest przyjęcie ustawy 328/00. Ustawa wprowadza tak zwane
Strefowe Plany Polityki Społecznej. Jest to narzędzie planowania strategicznego lokalnej
polityki społecznej. Proces planowania przewiduje zaangażowanie organizacji trzeciego
sektora, a szczególnie spółdzielni socjalnych, w dialogu z decydentami oraz innymi
podmiotami: samorządem (który bezpośrednio odpowiada za lokalną politykę społeczną) i
podmiotami prywatnymi. Spółdzielnie socjalne występują w roli równouprawnionego
partnera-konsultanta i wykonawcy wybranych działań w ramach uzgodnionej strategii
lokalnej polityki społecznej.
Spółdzielnie socjalne we Włoszech rozwijały się tak dynamicznie m.in. z powodu
sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. U zarania modelu włoskiego leży
oddolna potrzeba i inicjatywa, ale na szczęście nie pozostawiono spółdzielczości bez
wsparcia ze strony legislacji.
Konsorcjum spółdzielni socjalnych
Włoskie spółdzielnie socjalne zrzeszają się, tworząc federacje spółdzielni, czyli tzw.
konsorcja. Konsorcjum musi składać się w przynajmniej 70% ze spółdzielni socjalnych. Z
badań Narodowego Instytutu Statystycznego ISTAT z 2005 roku wynika, że na terenie
Włoch działało wówczas aż 284 konsorcjów.
Przynależność do konsorcjum przynosi spółdzielniom liczne korzyści, m. in. skuteczniejszą
promocję i łatwiejszy dostęp do rynków zbytu. Konsorcja mocno wspierają swoich
członków, zarówno merytorycznie, jak i prawnie. Organizują zatem różne szkolenia, m.in.
na temat zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości, przepisów podatkowych,
zarządzania prawno-administracyjnego oraz marketingu.
Konsorcja są silniejsze od pojedynczych przedsiębiorstw i mogą brać udział w publicznych
przetargach. Pomagają w pozyskiwaniu środków z instytucji finansowych na realizowane
przez spółdzielnie projekty, wcielając się w rolę żyranta. Prowadzą rokowania z władzami
na szczeblu samorządowym i rządowym. Współpracują także z instytucjami Unii
Europejskiej i są na tyle znaczącą siłą, że mają szansę wpływać na ustawodawstwo. Co
charakterystyczne dla Włoch, konsorcja stanowią ważny czynnik integrujący społeczności
lokalne poprzez animację życia publicznego w regionach.
We Włoszech działają dwie duże organizacje, które zrzeszają razem ponad 80% wszystkich
spółdzielni socjalnych – są to Legacoop i Confcooperative. Różni je m.in. system wartości.
Legacoop jest świecką organizacją związaną z lewicą, natomiast Confocooperative
odwołuje się do wartości katolickich. Legacoop zrzesza większe i silniejsze, a
8
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Confocooperative nieco mniejsze organizacje, które współpracują w tzw. networkach przy
realizacji zamówień publicznych.
Consorzio SIR – partner projektu
Partner projektu „Można inaczej” Consorzio Solidarieta in Rete („Solidarność w sieci”) z
Mediolanu zrzesza dziesięć spółdzielni socjalnych. Konsorcjum zostało założone w 2000
roku z inicjatywy sześciu spółdzielni powstałych w ramach projektu opracowanego
wspólnie ze Stowarzyszeniem Anffas Mediolan. Spółdzielcy odziedziczyli bogate
doświadczenie w zarządzaniu usługami edukacyjnymi, opiece społecznej oraz zatrudnieniu
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Konsorcjum wyznaczyło sobie liczne cele. Jest wśród nich pomoc członkom w planowaniu
i świadczeniu usług poprzez promowanie integracji działań i inicjatyw szkoleniowych
mających na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizowanie i
utrzymanie procesów organizacyjnych skupionych na zasadach skuteczności i efektywności
produkcji i usług, rozwijanie współpracy z władzami lokalnymi, innymi podmiotami
publicznymi i prywatnymi w zakresie działań społecznych, dzielenie się know-how i
doświadczeniem uzyskanym dzięki analizie działalności innych spółdzielni, promowanie
działalności zawodowej, rekreacji i czasu wolnego. Konsorcjum prowadzi też szkolenia
skierowane do przedsiębiorców.
Konsorcjum nawiązało wiele kontaktów z różnymi podmiotami instytucjonalnymi,
społecznymi i ekonomicznymi, działającymi na obszarze Mediolanu i całego regionu
Lombardia. To pozwoliło na przeprowadzenie wielu ważnych inicjatyw społecznych na
rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, a także na czynny udział w procesie planowania
i monitorowania lokalnej polityki społecznej. Konsorcjum uruchomiło bardzo skuteczne
działania synergiczne z przedsiębiorstwami działającymi dla zysku i organizacjami nonprofit, promując kulturę i różne formy aktywnej integracji społecznej i zawodowej,
integrację polityki równych szans oraz godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w
procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
Włoskie konsorcja pełnią wiele ważnych funkcji. Wspierają i reprezentują interesy
spółdzielni socjalnych oraz promują inicjatywy gospodarcze. Szkolą, doradzają i chronią, a
także wypracowują standardy działania spółdzielni. Ich istnienie pozytywnie wpływa na
rozwój przedsiębiorczości społecznej we Włoszech poprzez podnoszenie wiarygodności
poszczególnych spółdzielni w oczach instytucji zewnętrznych, zwłaszcza finansowych.
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La Cascina Biblioteca jako przykład dobrych praktyk we Włoszech
W 1976 roku Comune di Milano powierzyło Stowarzyszeniu Anffaa gospodarstwo z
zamiarem przeznaczenia go na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Z czasem
Stowarzyszenie przeprowadziło remont budynków, które chyliły się już ku upadkowi.
Rozpoczęło również działalność skierowaną do osób niepełnosprawnych, czyli szkolenia
zawodowe, rehabilitację w formie hipoterapii oraz prace związane z rolnictwem. Wszystkie
te działania prowadzone były w ścisłej współpracy nie tylko z terapeutami i
wychowawcami, lecz także przy udziale lokalnej społeczności. Stowarzyszenie bowiem
zaprosiło mieszkańców do włączenia się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Pod koniec lat 90-tych na terenie gospodarstwa powstały dwie spółdzielnie socjalne: Il
Fontanile – spółdzielnia socjalna typu A oraz Viridalia – spółdzielnia socjalna typu B. W
krótkim czasie poszerzono zakres oferowanych usług dla osób niepełnosprawnych.
Otwarto ośrodki pobytowe (tzw. casa famiglia), mieszkania, w których można doświadczać
samodzielnego życia, rozwijano działalność z zakresu utrzymania zieleni. Zatrudnienie
zapewnia spółdzielnia typu B, usługi społeczno-wychowawcze – Il Fontanile. Ta ostatnia
zajmuje się również stroną dydaktyczną. Osoby niepełnosprawne przyjmują w Cascinie
dzieci z mediolańskich szkół, dla których pobyt w gospodarstwie jest okazją do poznania
życia na wsi (hodowli i rolnictwa), zabaw wśród zieleni, a szczególnie do zdobycia pewnej
wrażliwości na kwestie dotyczące niepełnosprawności.
Ogólnie rzecz ujmując, wszelkie działania zostały tak pomyślane, żeby zapewnić osobom
niepełnosprawnym odpowiednie usługi na każdym etapie ich życia. Każda organizacja ma
w tym projekcie dokładnie określone zadanie. Niejednokrotnie ich działania się
uzupełniają i łączą. Istotną rolę odgrywa Stowarzyszenie Idea Vita (założone przez
rodziców osób niepełnosprawnych), które zaangażowało się w projekt „Dopo di noi” („Po
nas”). Usługi są tak pomyślane, żeby prowadzić osoby niepełnosprawne ku coraz większej
samodzielności, odpowiadając tym samym na pewien problem występujący w ich relacjach
rodzinnych, czyli nadmierne uzależnienie od rodziców. Ci ostatni, poprzez zaangażowanie
w pracę stowarzyszeń (Anffas i Idea Vita) dążą do wypełnienia pustki, która powstanie,
kiedy nie będą mogli zajmować się swoimi dziećmi lub gdy już ich zabraknie. W
przygotowaniu usług pobytowych, szkoleniowych i tych związanych z wprowadzaniem na
rynek pracy korzystano z pomocy ekspertów (pedagogów, wychowawców, psychologów,
spółdzielców itp.). Wielu profesjonalistów zaczynało swoją pracę z ludźmi
niepełnosprawnymi jako wolontariusze i swoją pogłębioną wiedzę zdobyli w trakcie
długich lat pracy na tym polu.
W Cascinie niezwykle istotną rolę odgrywa wolontariat. Wszelkie prace wykonują tam
osoby, które za swoją działalność nie pobierają wynagrodzenia, wnoszą za to swój zapał i
pozytywną energię. Inną szczególną cechą, jak już wcześniej wspomniano, jest otwartość na
świat zewnętrzny, co przejawia się w organizowaniu różnych imprez/przedsięwzięć
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skierowanych do szerszego grona, a co stanowi ważne narzędzie integracji. Idea socjalizacji
jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się funkcjonowanie Casciny. Chwilą,
która jednoczy wszystkich gości, jest wspólny obiad w stołówce. Niezwykle wymownym
przykładem takiej dbałości o relacje towarzyskie jest pomysł Spółdzielni Viridalia, aby na
przerwę obiadową przyjeżdżały do Casciny wszystkie grupy, nawet te pracujące poza
miastem. Dużo wygodniej i taniej byłoby jeść w miejscu wykonywanej pracy, ale Viridalia
zdecydowała się ponieść takie koszty i w południe wszystkie ekipy (nawet te złożone z
pracowników niepełnosprawnych) przerywają pracę, aby przyjechać do Casciny, i wracają
do swoich zajęć po obiedzie.
Obecnie organizacje działające przy Cascina Biblioteca (Anffas, Idea Vita, Il Fontanile, SiR,
Viridalia) oferują następujące usługi:
•

placówkę pobytową dla 5 niepełnosprawnych osób,

•

placówkę pobytową dla 10 niepełnosprawnych osób,

•

apartament chroniony dla 1-2 gości,

•

dwa mieszkania dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi,

•

profesjonalny ośrodek szkoleniowy,

•

ośrodek hipoterapii z 7 końmi,

•

przygotowanie do samodzielnego życia i ośrodek społeczno-wychowawczy,

•

gospodarstwo rolne (city farm) wraz z przyległymi terenami uprawnymi,

•

usługi z zakresu utrzymania terenów zielonych wraz z magazynami i warsztatem,

•

muzeum narzędzi rolniczych używanych w dawnych czasach oraz wystawa
fotograficzna,

•

organizowanie czasu wolnego,

•

zarządzanie miejscami przeznaczonymi do organizowania imprez, meetingów,
seminariów, gier w kule itp.,

•

zagrody z 3 osiołkami, stadko kóz i owiec, spory kurnik dla kur, indyków i kaczek,

•

możliwość korzystania z infrastruktury pomocniczej, takiej jak stołówka, sala
gimnastyczna, biura.

Rada koordynacyjna systemu Cascina, składająca się z pięciu organizacji, zapewnia
utrzymanie struktury, zarządzanie i koordynację codziennych działań, szczególnie tych
skierowanych do lokalnej społeczności. Kolegialne zarządzanie gwarantuje spójność
działań i wierność celom oraz to, żeby kolejne inicjowane działania podejmowane były za
obopólną zgodą i żeby ściśle nawiązywały do tego, co do tej pory zostało wypracowane. Do
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pięciu członków Rady dołączył Rotary Club z San Donato, który od dawna wspiera Cascinę
Bibliotecę.
Usługi mające na celu podniesienie zdolności osób niepełnosprawnych przy zachowaniu
pełnej harmonii z naturą, czyli przy podejściu ekologicznym, są finansowane przez gminę i
powiat Mediolan, Region Lombardii, fundacje bankowe, które odgrywają we Włoszech
znaczącą rolę we wspieraniu działalności na rzecz grup defaworyzowanych, oraz przez
Rotary Club. Do zadań ostatniego podmiotu, który dołączył do Casciny (Consorzio Sir),
należy między innymi planowanie i pozyskiwanie źródeł finansowania na realizację celów
w ramach koncepcji zintegrowanych usług.
Konsorcjum „Solidarietà in Rete” [„Solidarność w sieci”] (SiR)
Konsorcjum SiR zostało powołane w celu upowszechniania spółdzielczości socjalnej i przez
lata stało się punktem odniesienia dla lokalnego systemu opieki społecznej, szczególnie w
kwestii niepełnosprawności.
To Konsorcjum socjalne o charakterze non profit, które promuje solidarność między
swoimi organizacjami członkowskimi i jest otwarte dla wszystkich podmiotów
podzielających wartości, w oparciu o które działa przedsiębiorstwo sieciowe.
SiR, działając na zasadach przedsiębiorstwa, promuje ideę ekonomii postrzeganej jako
narzędzie służące człowiekowi do jego samorealizacji, a nie jako cel sam w sobie, zdaje
sobie bowiem sprawę, że w ten sposób może przyczynić się do zbudowania państwa
opiekuńczego, które koncentruje się na prawach i obowiązkach człowieka.
Świadczy swoim członkom usługi, które odgrywają strategiczną rolę w relacjach ze
społecznością lokalną.
SiR jest solidnym i wiarygodnym podmiotem gospodarczym, który nieustannie działa na
rzecz ekonomicznej konsolidacji swoich członków.
Prowadzi szkolenia skierowane zarówno do podmiotów zagrożonych wykluczeniem
społecznym i z rynku pracy, jak i do kadry kierowniczej, szeregowych pracowników i
spółdzielców ze spółdzielni członkowskich. Organizuje panele dyskusyjne, seminaria i
spotkania poświęcone zagadnieniom wolontariatu, spółdzielczości socjalnej oraz reformie
systemu opieki społecznej.
Zadaniem Konsorcjum jest wspieranie rozwoju spółdzielni członkowskich dzięki
zapewnieniu im możliwości finansowania, poprzez występowanie w charakterze
przedstawiciela spółdzielni w przetargach oraz promowanie dyskusji o tematyce społecznej
dotyczących wsparcia osób z grup defaworyzowanych. W tym sensie Konsorcjum jawi się
jako prawdziwy inkubator przedsiębiorstw społecznych, które włącza do swojej sieci usług i
kontaktów, pomaga w ich rozwoju i udziela wsparcia na etapie planowania i rozruchu.
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SiR szerzy ideę spółdzielczości w ramach istniejącego systemu ekonomicznego w
przekonaniu, że dzięki takiemu modelowi oraz narzędziom z zakresu przedsiębiorczości
lepiej będzie można zrealizować i upowszechniać ideę społecznego dobrobytu.
Rozwój kulturowy i zawodowy przyczynił się do wzmocnienia spółdzielczej tożsamości
członków Konsorcjum i uwidocznił potencjał wynikający z faktu zrzeszania się podmiotów
oraz ich działania w sieci w celu skuteczniejszego odpowiadania na potrzeby społeczne.
Obecnie w skład Konsorcjum SiR wchodzi 10 zrzeszonych spółdzielni socjalnych, w tym 9
typu A i 1 typu B, które zatrudniają łącznie ponad 170 pracowników.
Słabe punkty rozwoju spółdzielni socjalnych w Polsce (w porównaniu z włoską
spółdzielczością)
•

Krótki rys historyczny polskiej przedsiębiorczości społecznej (ustawa z 2006 r., jej
nowelizacja z 2009 r.); we Włoszech pierwsze spółdzielnie socjalne pojawiły się w
latach 70-tych XX wieku, mimo że ustawa formalizująca ich powstawanie pochodzi
z 1991 r.

•

Niski poziom kapitału społecznego (brak wzajemnego zaufania), niski poziom
współpracy między różnymi graczami z sektora ekonomii społecznej, zarówno na
szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Brak wsparcia ze strony organizacji
pozarządowych (zdawać się może, że pomiędzy obydwiema stronami istnieje
konkurencja, np. w zakresie dostępu do funduszy unijnych). Wysoki stopień
wewnętrznej konfliktowości w samych spółdzielniach – konflikty między
członkami.

•

Brak wsparcia ze strony sektora prywatnego.

•

Mało rozbudowany system drugiego i trzeciego szczebla – konsorcja. We Włoszech
konsorcja lokalne i krajowe odgrywają zasadniczą rolę w promowaniu sektora oraz
we wspieraniu nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych w poszukiwaniu
rynków zbytu.

•

Brak infrastruktury finansowej. Nie istnieje np. system kredytów czy funduszy
gwarancyjnych dla spółdzielni socjalnych.

•

Z drobnymi wyjątkami, przedsiębiorstwo społeczne nie jest atrakcyjną propozycją
dla ludzi młodych. Ogólnie mówiąc, jest to mało znana w Polsce forma
przedsiębiorstwa.

•

Niski stopień zaangażowania instytucji samorządowych. We Włoszech istnieją
różne formy współpracy, począwszy od bezpośredniego zlecania spółdzielniom
socjalnym robót publicznych (np. z zakresu utrzymania terenów zielonych czy
gospodarki odpadami) po organizowanie przetargów przeznaczonych dla
przedsiębiorstw społecznych. Zlecenia bezpośrednie dotyczą robót, których roczna
13
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wartość nie przekracza kwoty ok. 190 tys. euro (limit UE). W Polsce limit ten jest o
wiele niższy. Od 2009 r. wraz z nowelizacją ustawy wprowadzono klauzule
społeczne, które umożliwiają samorządom przyznawanie zamówień w formie
zleceń bezpośrednich. Samorządowcy jednak rzadko korzystają z tej możliwości,
ponieważ albo o niej nie wiedzą, albo się jej obawiają.
•

Nierzadko spółdzielnie socjalne są mało profesjonalne w kwestii prowadzenia
dialogu z samorządami.

•

Brak modelu spółdzielni typu A, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług
edukacyjnych. Choć podkreślić należy, że spółdzielnie zajmujące się usługami
opiekuńczych już powstały (ATU Czempiń) .
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Działania z uczestnikami projektu „Można inaczej”
„Można inaczej” to kolejny projekt, który w swojej konstrukcji mocno zwraca uwagę na
rzeczywistość, w jakiej żyją osoby niepełnosprawne i ich rodziny, opiekunowie. Ich uwagi,
komentarze mają wpływ na planowanie oferowanych działań. Warte podkreślenia jest
skierowanie orientacji twórców i realizatorów projektu na potrzeby uczestników i na ich
możliwości. To trudności odczuwane przez nich, ich spojrzenie na swoją sytuację, ich
potrzeby, uczucia są punktem odniesienia dla realizacji projektu i są środowiskiem, w
którym planowane są zmiany. Wprawdzie, jak opisano wyżej, nie ma możliwości pełnej
implementacji włoskiego modelu, to na poziomie bezpośredniej pracy z osobami
niepełnosprawnymi i ich opiekunami można stosować podobne metody (dostosowane do
polskich warunków) i osiągnąć podobne, ewidentnie pozytywne rezultaty. Zaproponowana
uczestnikom projektu droga, w której wytyczeniu wzięli udział eksperci włoscy i polscy –
wymieniając się doświadczeniami – z całą pewnością stanowi wartość. Dlatego opisano ją
bardzo szczegółowo.
W projekcie „Można inaczej” jednocześnie biorą udział uczestnicy podzieleni na dwie
grupy: opiekunów i będących pod ich opieką osób niepełnosprawnych. Cele, punkty
dojścia dla obu grup zostały przewidziane takie same. Drogi dotarcia do nich poprzez
realizację kolejnych zajęć, tematów, ćwiczeń są dla każdej z tych grup inne, specyficzne ze
względu na charakterystykę grupy.
Przewidziane w projekcie cele ogólne i cele szczegółowe są osiągane. Zaobserwowano
znaczące zmiany w funkcjonowaniu uczestników poprzez realizację pośrednich zamierzeń,
tj. polepszenie i wzmocnienie więzi pomiędzy opiekunami i osobami będącymi pod ich
opieką, poszerzenie wiedzy o motywach, potrzebach i reakcjach pojawiających się w
relacjach, o prawidłowościach funkcjonowania w relacji pomagający – wymagający
pomocy, zainicjowanie sieci wsparcia, wzrost poczucia kontroli nad własnymi przeżyciami
i doświadczenie możliwości aktywnego kształtowania swojego otoczenia, by móc
realizować swoje potrzeby samodzielnie i w interakcjach, a wszystko to prowadziło do
zwiększenia poczucia satysfakcji i odczuwanego komfortu w życiu.
Zajęcia psychoedukacyjne
Zajęcia psychoedukacyjne miały na celu wskazanie wybranych prawidłowości w
funkcjonowaniu ludzi i ćwiczenie wynikających z nich narzędzi wpływania na własne
samopoczucie i działanie.
Wykorzystano w tym celu elementy terapii behawioralno-poznawczej (TBP – por. Stallard
Paul (2006), Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo –
behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo).
Stosowana jest ona w całej Europie i zalecana przez ekspertów projektu. Dzięki swojej
prostocie, odniesieniu do konkretnej rzeczywistości „tu i teraz” oraz zauważalnym efektom
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dobrze sprawdziły się jako oferta dla obu grup. Ta metoda zakłada, że sposób, w jaki
myślimy, wpływa na to jak się czujemy. Myśli prowadzą do wielu różnych uczuć. Jeśli
uczucia te trwają lub stają się silne, to zaczynają mieć wpływ na to, co każdy z nas robi.
Przez nasze głowy nieustannie przepływa strumień myśli automatycznych. Wiele z tych
myśli dotyczy nas samych. Niektóre z nich będą negatywne i sprawią, że poczujemy się
nieprzyjemnie. Rozpoznanie negatywnych myśli jest pierwszym krokiem na drodze do
nauczenia się, jak poczuć się dobrze.
Umiejętność ich zastępowania i kontrolowania daje możliwość wpływania na
samopoczucie, a co się z tym wiąże – i na motywację. Efektem jest widoczny wzrost
swobody i wydajności działań.
Z kolei podejmowane działania prowadziły do sytuacji, w których uczestnicy mogli
przekonywać się o swojej skuteczności. Takie doświadczenia pozwalały budować poczucie
własnej wartości i urealniać samoocenę.
Wprowadzając techniki TBP, pozwala się uczestnikom lepiej zrozumieć swoje zachowania i
wskazuje się dostępną możliwość wpływu na własne działanie, myśli i uczucia. Uczestnicy
są bardzo zainteresowani tymi ćwiczeniami. Przełamują one stereotyp tajemniczej
psychologii, przez co zmniejszają opory i zaciekawiają.
Zdobyte umiejętności służą jednocześnie lepszej adaptacji do obecnych warunków życia,
ale też do wpływania na nie, do ich zmieniania, by móc w pełniejszy sposób realizować
swoje potrzeby.
Kurs umiejętności społecznych
Kurs umiejętności społecznych szerzej otwierał się na kwestie kontaktów z innymi ludźmi.
W ramach tych zajęć poszerzano wiedzę i kształtowano umiejętności nawiązywania i
utrzymywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, w różnych sprawach.
Należy pamiętać, że wszystkie podejmowane w ramach projektu oddziaływania służą
jednocześnie reintegracji społecznej i zawodowej. Zatem dokładnie odpowiadają
symultanicznemu i kompleksowemu oddziaływaniu obserwowanemu u włoskiego
partnera. Szczególną rolę przypisano komunikacji interpersonalnej, która przydaje się w
różnych obszarach funkcjonowania.
Sprawne porozumiewanie się jest podstawową umiejętnością społeczną. Prawidłowo
komunikując się ze sobą, osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać siebie,
wywierać wpływ, rozwiązywać problemy. Sprawne komunikowanie jest przydatne w
zaspokajaniu potrzeb, bo jasno wyrażone potrzeby mają większą szansę spotkać się z
odpowiedzią. Wymaga świadomej kontroli tego, co i jak przekazujemy oraz jak nasz
komunikat rozumie odbiorca. Jest więc skuteczna, gdy nasz rozmówca odbiera treść
zgodnie z naszą intencją.
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Komunikację uczestnicy poznają począwszy od zrozumienia jej sensu. Doświadczenia
wskazują, że stosowanie samych, nawet najbardziej finezyjnych, technik bez znajomości ich
sensu, próbując ukrywać prawdziwy motyw, przynosi odwrotne od zamierzonych efekty.
Kształtowanie konstruktywnej komunikacji, umiejętności korzystania z niej jest tak celem,
jak i metodą. Poprzez stosowanie efektywnej komunikacji odbywa się zmiana.
Trening komunikacji zaczyna się od pokazania uczestnikom, jak wiele już o niej wiedzą. Jej
stosowanie daje poczucie satysfakcji w kontakcie z drugim człowiekiem. Następnie
wskazane zostają sens i cel komunikacji oraz jej kluczowa rola w budowaniu relacji z
innymi. Dopiero wtedy ćwiczone są techniki komunikacji – najpierw aktywne słuchanie z
odwołaniem do akceptacji i ze wskazaniem, że słuchanie daje wiedzę o potrzebach
drugiego człowieka. Ta daje możliwość ich realizacji i zwiększa prawdopodobieństwo
podobnych zachowań ze strony tego drugiego. A co najważniejsze – sprzyja lepszym
relacjom. Później trenowane jest inicjowanie konstruktywnych komunikatów, które są
narzędziem rozwiązywania problemów. Podkreślana jest odpowiedzialność osoby
odczuwającej problem za swoje uczucia z nim związane i za znalezienie rozwiązania.
Ciekawym sposobem utrwalania wiedzy jest korzystanie z fragmentów filmów i/lub seriali,
by śledzić komunikację i znajdować warunki jej powodzenia lub pojawiające się kłopoty.
Uczestnicy są z początku zaskoczeni, że to, co oglądają w telewizji, ma związek z tym, co
robią na zajęciach, a później bardzo zadowoleni, że potrafią analizować zachowania i
komunikaty.
Uczestnicy uczą się, jak dawać sobie nawzajem wzmacniające oraz konstruktywnie
krytyczne informacje zwrotne. Co warte podkreślenia, uczą się, że można zwracać się do
siebie wprost, mówiąc o swoich uczuciach, unikając oceniania. Dzięki temu czują się
bezpiecznie w swoim towarzystwie, dają sobie wsparcie i regulują podejmowane wspólnie
aktywności. Umiejętności efektywnego komunikowania się już podczas ćwiczeń
wprowadzają zmianę. Uczestnicy będąc zrozumianymi i mając możliwość wyrażania
swoich uczuć i potrzeb w sposób, który nikomu nie zagraża, czują się bardzo dobrze. I to
uczucie przyjemności motywuje ich do dalszego stosowania ćwiczonych komunikatów.
Odsuwając na bok krępujące konwencje i gry, odkrywają, jak dużą satysfakcję mogą
czerpać z bycia razem oraz że źródłem tej satysfakcji jest sposób, w jaki siebie traktują.
Zatem sami stwarzają tę jakość. We włoskim modelu ta więź jest dalej kultywowana w
miejscu pracy. Z opisanych wcześniej powodów jest to niezwykle trudne do zrealizowania
w polskich warunkach (brak odpowiednich form prawnych i instytucjonalnych,
umożliwiających jednoczesną pracę osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w jednym
stanowisku pracy).
Ćwiczenie komunikacji przez osoby niepełnosprawne w jak największym stopniu
odbywało się praktycznie. Treści dostarczano w postaci gotowych instrukcji, schematów
służących jako formaty do formułowania z ich pomocą swoich wypowiedzi.
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Warsztaty wspierające rodzinę
Warsztaty wspierające rodzinę służyły temu, by doskonalić już poznane umiejętności po to,
by wzmacniać relacje z najbliższymi osobami. Poszerzano wiedzę uczestników o
prawidłowościach występujących w relacjach. Pamiętajmy, że uczestnikami są osoby
związane ze sobą mocno i w bardzo wyjątkowy sposób.
Kurs aktywnego poszukiwania pracy
Po takim przygotowaniu następował kurs aktywnego poszukiwania pracy.
Zoperacjonalizowany kurs dostarczający konkretnych informacji zwiększających swobodę
oraz efektywność poszukiwania pracy, a właściwie uczestnictwa w rynku pracy. Bo przecież
uczestnicy po wcześniejszym wzmacniającym ich potencjał przygotowaniu rozważali też
czynny udział i kształtowanie dla siebie warunków do pracy, a nie tylko bierny odbiór
propozycji pracy.
Samopomocowa grupa wsparcia
Inną, wieńczącą wcześniejsze osiągnięcia uczestników, formą oddziaływania było
zainicjowanie, a później prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia dla opiekunów osób
niepełnosprawnych. Takie grupy działają w modelu włoskim, ich rola została
przedyskutowana przez ekspertów.
Wcześniejsze działania edukacyjne i integrujące były przygotowaniem do funkcjonowania
w grupie wsparcia. Były realizowane ze świadomością, że służą utworzeniu sieci więzi
społecznych, a efekty pracy mają się przenosić poza mury sali, w której odbywają się
spotkania i wyrażać w obserwowanych zmianach funkcjonowania uczestników.
Wyposażenie w doświadczenia, umiejętności oraz (co jest komfortem) uformowanie grupy
i więzi miały służyć udzielaniu sobie wsparcia i wymiany służącej realizacji potrzeb
uczestników.
W samopomocowej grupie wsparcia pojawiły się działania wielowątkowe i
komplementarne. Kształtowały się relacje pomiędzy uczestnikami, były dla nich okazją do
poznawczego opracowywania swojej sytuacji. Dawały uczestnikom możliwość, poprzez
wykorzystanie wcześniej nabytych umiejętności, dzielenia się swoimi uczuciami, opiniami,
spostrzeżeniami. Spotkania służyły powstaniu sieci wsparcia poprzez jego doświadczanie –
satysfakcja osiągana w ten sposób skłaniała do jeszcze większej otwartości i wymiany. Rosło
poczucie wartości uczestników, sprawczości oraz ich ekspresja. Od siebie nawzajem
otrzymywali akceptację swoich przeżyć, trudności, ale też możliwość poznania odmiennych
poglądów, poznania innych sposobów radzenia sobie z podobnego rodzaju problemami.
Pojedyncze osoby przekonywały się, że przeżywane przez nich trudności nie są wynikiem
ich braków, ale są podzielane przez innych i okazuje się, że są normą w codzienności
opiekunów osób niepełnosprawnych. Doświadczenia te w wyraźny sposób budowały
wspólnotę oraz oddalały bardzo obciążające poczucie odpowiedzialności za całą sytuację
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swoją i osoby, którą się opiekują. Ta świadomość pozwala ujrzeć nowe możliwości i zacząć
działać inaczej, skuteczniej, z wykorzystaniem oferowanych wiedzy i umiejętności.
Spotkania samopomocowej grupy wsparcia dążyły do tego, by powstała w środowisku sieć
społecznego wsparcia. Jej elementami są uczestnicy. Jednocześnie w efekcie udziału w
spotkaniach mogła zajść zmiana w poglądach i funkcjonowaniu tych osób, które były
gotowe do takiej zmiany i dążyły do niej wskutek pragnienia własnego rozwoju.
Nie chodziło o całkowitą zmianę funkcjonowania, a raczej o to, aby uruchomić
mechanizmy w zachowaniu, które będą służyły realizacji potrzeb uczestników w jak
najpełniejszym stopniu. Zadaniem prowadzącego było wykorzystanie tego, co uczestnicy
wnoszą z własnego życia, umożliwienie zmiany w tych obszarach i tych sprawach, w
których chcą tego sami uczestnicy. Przynosili oni doświadczenia, a prowadzący wiedzę. Z
tej kombinacji powstawała sytuacja umożliwiająca zmianę.
„Sami o sobie pomyśleć”
Warunki życia, które kształtują codzienność opiekunów są – w ich ocenie – dalekie od
pożądanych. Trudno zaprzeczyć takiemu wrażeniu, kiedy nie jest się na ich miejscu.
Opiekunowie wskazują, że w projekcie nareszcie znaleźli możliwości rozwoju, spotkali
ludzi podobnych, warunki przyjazne, ale wartościowe, stymulujące. W dotychczasowych
kontaktach z instytucjami publicznymi nie mieli do tego okazji. Nie wolno powiedzieć, że
to wynika z intencji pracowników instytucji powołanych do pomocy i wspierania osób
niepełnosprawnych. Jednakże organizacja pracy i określenie celów, ale i wspomnianej
wcześniej orientacji powodują, że doświadczenia uzyskane w projekcie „Można inaczej”
spostrzegane były jako nowe, a przy tym satysfakcjonujące.
Co więcej, wiedza i umiejętności oferowane w projekcie „Można inaczej” mogą służyć
temu, by radzić sobie w jak największym stopniu przy wykorzystaniu własnej inicjatywy,
aktywności, potencjału oraz grupy osób wspierających się wzajemnie.
Opiekunowie, po pewnym czasie, ujawnili (to jest zarazem wskaźnik zwiększającego się
poczucia własnej wartości i dbałości o swoje potrzeby oraz umiejętności ich wyrażania), że
proponowane na początku tematy spotkań grupy wsparcia wydawały się im zbyt poważne,
że poruszały zbyt duże sprawy. Wywoływało to w osobach onieśmielenie. Ale szybko – co
było zaskoczeniem opisywanym też przez opiekunów – onieśmielenie to ustąpiło. Pojawiły
się w jej miejsce ekscytacja i radość, ale też spokój wynikający z poczucia bezpieczeństwa.
Zwracali uwagę, że w codziennej krzątaninie, koniecznej rutynie nie ma chwil na refleksję.
Jest tylko działanie, teraźniejszość. Mówili, że po prostu brakuje im czasu, ale też, czasem
czują opór przed przyjrzeniem się sobie, swojej kondycji, obawiają, że mogłoby to być zbyt
bolesne.
Różne umiejscowienie uczestników w procesie radzenia sobie z niepełnosprawnością
bliskiej osoby, w szczególności dziecka, pozwalało jednym skorzystać z wiedzy i
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doświadczeń tych lepiej sobie radzących, a tym drugim z kolei podzielić się swoim
zgromadzonym w dużym wysiłkiem kapitałem, przez co nadać mu sens i doświadczyć
satysfakcji.
Okazuje się w praktyce, że nawet konstruktywne rozwiązanie kryzysu wynikającego z
pojawienia się niepełnosprawności u członka rodziny, dziecka nie jest końcem trudności. Z
czasem pojawią się obawa, co się będzie działo z moim dzieckiem, osobą podopieczną,
kiedy mnie już nie będzie, po mojej śmierci. Ten powszechny wśród zaangażowanych w
swoją rolę opiekunów lęk jest materiałem do pracy dla samopomocowej grupy wsparcia.
Poza tym jest też wprost przyczyną, by inwestować w jak największą samodzielność osoby
będącej pod opieką, ale i w swoje zdrowie, kondycję, by jak najdłużej mieć siłę do działania.
Rodzice doświadczają silnej utraty autonomii w opiece nad dzieckiem, w wielu sytuacjach
(stale powtarzających się ) mają poczucie bezradności oraz poczucie uwięzienia i
wyobcowania, czują się samotni i pozbawieni możliwości zmiany.
Konflikt ról może mieć duże znaczenie dla ryzyka wypalenia, szczególnie dla matek, które z
racji konieczności opieki nad dzieckiem rezygnują z pracy, tracąc tym samym możliwość
aktywności zawodowej. Zmiana społecznej roli matki i sprowadzenie jej tylko do opieki
nad dzieckiem jest dla większości z nich bardzo frustrujące.
Kilka osób opisywało, że zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na sprawach
wykraczających poza porządek dnia służyły temu, że lepiej rozumieli siebie. Mając okazję,
by odpowiedzieć lub choćby zadać sobie pytania: co robię?, dlaczego i po co to robię?, jak
się czuję?, z czego to uczucie wynika?, co mi mówi?, co się dzieje wokół mnie?, z czego to
może wynikać?, dokąd to może prowadzić?, czy mam na to wpływ?, jaki? odczuwali, że ich
napięcie się zmniejsza, uzyskują dystans i wrażenie większej kontroli, a w końcu łatwiej
wykonywało się im czynności lub zmieniali swoje działania.
Opiekunowie mówili o swoich odczuciach, wrażeniach odnoszących się do swojej sytuacji.
To było spojrzenie ich oczami. Mieli wrażenie, że są pozostawieni sami sobie, niektórzy
mówili nawet o samotności. Duża część z nich ma wrażenie, że mało kto rozumie ich
sytuacje, ich problemy, a jeszcze w dodatku wiele osób nie chce rozumieć, nie próbuje.
Wiele osób wyrażało swoją gotowość, chęć, by wiedzieć więcej o funkcjonowaniu swoich
podopiecznych, dopytywało, skąd brać wiedzę, ze świadomością, że lepsze rozumienie
wpłynie na lepsze radzenie sobie z trudnościami.
Te wątpliwości i pytania nie wprost, ale jasno wskazują i wynikają wciąż z orientacji
opiekunów tylko na osobę niepełnosprawną będącą pod ich opieką. Mocno pomijają swoje
potrzeby. Taka droga prowadzi wprost do wypalenia opiekuńczego. I – co gorsze – nie daje
możliwości wyjścia ze tego stanu. Ponieważ osobiste potrzeby są bardzo sfrustrowane,
uczestnicy (opiekunowie) szybko i z dużą uwagą reagują na treści dotyczące ich własnej
sytuacji i kondycji, skierowane wprost na nich.
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By móc pomagać, trzeba bardzo dbać o siebie, być w dobrej formie, bo to sobą się dysponuje,
samemu się jest narzędziem służącym pomaganiu. Zagrożenie jest takie, że jeśli dam z siebie
wszystko, to już więcej nie będę mógł dać. A osoba, której pomagam, wciąż tej pomocy będzie
potrzebowała.
Obciążające relacje pomocy mogą występować w relacjach rodzinnych. Bliski, emocjonalny
kontakt rozwija się, gdy osoba wspierająca opiekuje się niepełnosprawnym lub przewlekle
chorym członkiem rodziny. Mówimy wtedy o wypaleniu rodzicielskim, opiekuńczym
(choć te określenia nie są jeszcze tak popularne jak wypalenie zawodowe).
Jedną z bardziej obciążających relacji jest relacja pomocy. Tu jedna ze stron zajmuje się
doradzaniem, motywowaniem, wspieraniem, podnoszeniem na duchu, leczeniem,
pielęgnowaniem, opiekowaniem się, nawet uczestniczy w leczeniu lub terapii. A zatem
dzieli się z innym człowiekiem swoimi zasobami w celu poprawienia jego trudnej sytuacji.
Skuteczna pomoc wymaga od wspierającego zarówno umiejętności społecznych, służących
tworzeniu klimatu troski, szacunku i wzajemnego zaufania, jak też zaangażowania się w
konkretne działania, które powinny doprowadzić do rozwiązania problemu osoby
wspomaganej.
Z relacji pomocy wyłania się zatem paradoks polegający na sprzeczności zadań, jakie stoją
przed osobą udzielającą pomocy. Z jednej strony pełniona rola wymaga zaangażowania
emocjonalnego w sprawy innych ludzi, z drugiej zaś intensywne zaangażowanie prowadzi
do stopniowej utraty energii, a w konsekwencji do wypalenia.
Pomaganie polega na tym, żeby największe i prawdziwe korzyści odnosiły osoby, na rzecz
których się działa (osoby niepełnosprawne). By to one jak najlepiej sobie radziły, by to one
się rozwijały w pełni swoich aktualnych możliwości i warunków, w jakich żyją. Dzięki temu
ich autonomia rośnie. W ten sposób najefektywniej zostają zabezpieczeni przed
niedostatkami opieki. A te niedostatki są nieuniknione. Nie jest w stanie jedna osoba być
zawsze w najwyższej formie (wiedza, umiejętności, siła, czas, zdrowie, własna sytuacja) i
gotowości, by reagować i spełniać wszystkie potrzeby innej osoby, wymagającej takiej
pomocy. Co więcej próba osiągnięcia takiego stanu prowadziłyby do pogłębienia i
zwiększenia ilości obszarów wykluczenia, niepełnosprawności. Ograniczanie kontaktów
osób niepełnosprawnych z realiami, światem powoduje, że te osoby oddalają się od swojego
życia. Zatem opiekun, chcąc dobrze, osiąga efekt przeciwny i choć niezamierzony to
prawdziwie dotykający osobę niepełnosprawną. Ta ostatnia nie rozwija się w możliwym dla
siebie zakresie, niepodejmowane działania nie przynoszą żadnego efektu. Nie ma więc
szansy, by poczuć satysfakcję z własnej aktywności. Przez co poczucie komfortu
(odpowiadającego możliwościom i warunkom wyznaczanym w dużym stopniu przez
rodzaj i stopień niepełnosprawności, ale też pośrednio przez relacje z otoczeniem) nie
rośnie, a nawet się obniża.
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Konstruktywne pomaganie można wyrazić metaforą towarzyszenia drugiemu człowiekowi
w drodze, którą on podąża, by znaleźć sposób rozwiązania przeżywanej trudności.
Najlepsze rozwiązanie z możliwych znajdzie w aktualnych warunkach. Co nie znaczy, że w
innych nie znajdzie innego, może i lepszego. Pomagający akceptuje to rozwiązanie. Ono
nie należy do niego i to nie pomagający będzie je realizował, dlatego że nie dotyczy ono
trudności należącej do przeżywanego. Pomagający towarzyszy, stara się wyjaśniać sytuację,
wskazuje inne możliwości, wyraża swoje odczucia i opinie. Nie znajduje rozwiązań, nie
doradza, nie wyręcza, nie przejmuje odpowiedzialności. Kiedy szuka się rozwiązań
samodzielnie, można się przekonać, że da się radę je znaleźć, korzystając z własnego
wysiłku i możliwości. To jest doświadczenie możliwości wpływu na swoje otoczenie, na
swoje postępowanie tak, by prowadziły one do realizacji potrzeb. W efekcie rośnie poczucie
własnej wartości i wzrasta samodzielność i chęć do jej rozwijania. Czyż nie o takiej kondycji
swoich podopiecznych marzą opiekunowie?
Wieloletnia opieka wypala ich psychicznie. Choć są stale razem, to jednak opiekun czuje się
osamotniony psychicznie. Nie może też oczekiwać wdzięczności chorego. Czy zatem
opiekunowi potrzebne jest wsparcie psychiczne? Na pewno tak. Ideałem byłoby, aby mógł
je otrzymać od wszystkich tych, z którymi się styka, a nie tylko od tych, którzy mają
podobny problem.
Ważne jest, aby opiekun czuł, że jego wysiłek jest dostrzegany, doceniany i respektowany
przez wszystkich, z którymi ma on kontakt, w szczególności przez lekarzy i pracowników
socjalnych. W miarę rozwoju choroby opiekun staje się łącznikiem pomiędzy chorym i
światem zewnętrznym. To on podejmuje w imieniu chorego ważne decyzje życiowe.
Równoległym wątkiem jest samopoznanie. Ma na celu dostarczenie wiedzy na temat
związku pomiędzy osobistym doświadczeniem i własną aktywnością a tym, kim jesteśmy
oraz kształtowanie wiedzy o swoich potrzebach, wartościach, mechanizmach
funkcjonowania.
Wiedza o sobie samym często bywa fragmentaryczna i nieuporządkowana, nie zawsze
bywa adekwatna. Znaczna część obrazu własnej osoby tworzy się na podstawie tego, czego
dowiadujemy się od innych.
Umożliwienie dostrzeżenia swoich dobrych stron, dostarczanie pozytywnych informacji
zwrotnych, weryfikacja dotychczasowych sądów o sobie, ćwiczenie wyrażania aprobaty i
akceptacji prowadzą do wzmacniania poczucia własnej wartości. To, jak myślimy o sobie i
co do siebie czujemy, wpływa na sposób, w jaki traktujemy siebie i innych ludzi.
Rzetelna wiedza o sobie pomaga sensownie kierować własnym życiem. Tak rozumiana jest
adekwatna samoocena. Orientacja w swoich potrzebach, aspiracjach i możliwościach
pozwala pełniej realizować swoje życiowe cele. Jeśli znamy siebie, swoje słabości i mocne
strony, lepiej rozumiemy problemy i skuteczniej pokonujemy przeciwności.
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Pomimo tego, że większość uczestników – osób niepełnosprawnych należy do
stowarzyszeń, uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej, wzmocnione muszą zostać
więzi między nimi, pogłębieniu musi ulec wzajemna wiedza o sobie, co pozwoli
uczestnikom lepiej się rozumieć.
Okazuje się, że uczestnicy są bardzo zainteresowani sobą oraz że jest wiele rzeczy, których o
sobie nie wiedzą. W trakcie spotkań stwarzane są sytuacje umożliwiające poszerzenie
wiedzy o swoich przeżyciach, uczuciach, wymianę opinii w sposób wykraczający poza
codzienne konwencjonalne rozmowy. Zapewnianie warunków do bezpiecznej wymiany
doświadczeń, przeżyć jest podstawą do pogłębiania wzajemnego zaufania w grupie.
Osoby niepełnosprawne mają wiele doświadczeń współpracy, wspólnie podejmowanych
różnorodnych działań. Zdobywane były w większości poprzez uczestnictwo w zajęciach
terapeutycznych, rehabilitujących, np. warsztatowych w warsztatach terapii zajęciowej.
Stąd, aby płynnie wprowadzić uczestników do proponowanych w projekcie zajęć, warto
było pójść tym tropem. Osoby czuły się wtedy bezpiecznie, nie były zagubione. Jest to
wyzwanie dla prowadzącego: jak zaplanować ćwiczenia, sytuacje, by uczestnictwo w nich
służyło zdobywaniu, uzupełnianiu, a także zmianie swojej wiedzy i doświadczeń. Jak to
zrobić, by były one wykorzystywane w życiu codziennym i prowadziły do zakładanych
zmian w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.
Niepełnosprawność uczestników jest traktowana jako cecha indywidualna, jeden z
elementów obrazu osoby. Zostaje wpisana w ten obraz, w zestaw zasobów, ograniczeń,
możliwości i może mieć różną wartość w funkcjonowaniu tej osoby. Takie podejście jest
zasadne i skuteczne przy pracy z jakąkolwiek grupą i nie ma powodu, by stosować inne.
W pracy z osobami niepełnosprawnymi, tak samo jak w pracy z innymi grupami, ważna
jest odpowiedzialność, która wyraża się w poznawaniu i wyzwalaniu potencjału grupy,
który służy analizie i decyzjom grupowym w kontekście podzielanych w grupie wartości i
norm oraz planowaniu i realizowaniu działania. Nie ma tu miejsca na budzenie
nieadekwatnych aspiracji, fałszywe motywowanie, i/lub „docinanie” grupy do
niedopasowanych dla niej celów i czynności.
Trudności pojedynczych osób ujawniające się w nawiązywaniu relacji i w ich kształtowaniu
potrafią ujawniać się z dużą intensywnością. Jest to prawidłowość, której należy się
spodziewać w nowej sytuacji, która już przez to wywołuje napięcie, poza tym dążenie do
większej otwartości i do bezpośredniej komunikacji jeszcze te trudności nasilają.
Trzeba mieć na uwadze specyfikę funkcjonowania osób, których intelektualne możliwości
są poniżej normy. Zapewne najefektywniej pracować będą one pod kierownictwem i przy
kontroli – podobnie jak miało to miejsce do tej pory w warsztatach terapii zajęciowej.
Czują się pewniej i bezpieczniej przy kontroli zewnętrznej.
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Kluczowe w realizacji działań jest kształtowanie sytuacji sprzyjających zdobywaniu i
gromadzeniu doświadczeń przez uczestników. Dążąc do rozwoju wewnętrznego z jednej
strony, należy wziąć pod uwagę gotowe rozwiązania, sprawdzone pomysły, z drugiej strony
należy pamiętać o odrębności każdego człowieka, uwzględniać jego niepowtarzalną –
subiektywną perspektywę, podążać za nim, naprowadzać i prowokować tworzenie
własnych rozwiązań, narzędzi i pomysłów.
Stwarzane sytuacje ćwiczeniowe, choć były symulacjami, wywoływały prawdziwe odczucia
i prawdziwe zjawiska. Doświadczanie ich pozwalało uczestnikom dokonywać zmiany
opinii, sądów, a nawet postaw. Grupa powstawała i uczyła się poprzez doświadczenia i
przeżycia zdobywane w sytuacjach ćwiczeń. Trener stwarzał ku temu warunki, a
doświadczenie stawało się udziałem uczestników. Optymalną sytuacją byłaby możliwość
płynnego przejścia uczestników projektu do miejsca pracy przygotowanego tak, jak w
opisanym wcześniej modelu włoskim.
Dzięki temu mechanizmowi rodzaj niepełnosprawności uczestników nie miał
decydującego znaczenia dla efektywności procesu kształtowania się grupy. Doświadczenia i
przeżycia zdobywali uczestnicy w możliwy dla siebie sposób i w ten sam sposób się uczyli.
Grupa, która powstała, była zatem wyjątkowa ze względu na swój skład, jak i zdobytą w
trakcie procesu wiedzę i doświadczenia oraz umiejętności ich wykorzystania w praktyce.
Praca odbywała się z wykorzystaniem potencjału grupy (wiedza, umiejętności,
doświadczenia, przeżycia, zasoby i ograniczenia, normy, uczucia). Trener je wydobywał,
pokazywał uczestnikom, porządkował, nazywał, stwarzał okazję do wykorzystania. Nie
przynosił treści przedstawianych grupie arbitralnie, które były niedostosowane do potrzeb i
możliwości uczestników.
Jedynie dla przykładu przedstawiony zostanie opis kilku ćwiczeń. W jednym z nich
uczestnicy budowali z kartonów makietę miasta, w którym mogliby realizować swoje
potrzeby, żyć szczęśliwie i komfortowo. Takie ćwiczenie pozwalało zbadać potrzeby i
wzbudzić refleksję uczestników nad własnymi potrzebami, zwrócić uwagę uczestników na
fakt, iż realizacja pewnych potrzeb czy też zamierzeń może powodować konflikt z innymi,
zwrócić uwagę na konieczność planowania kolejnych działań i nieustannego
weryfikowania realizacji. Wielu uczestników ma stereotypowe krytyczne opinie wobec
rzeczywistości, w której żyją. Taki rodzaj ćwiczenia pozwalał im doświadczyć
mechanizmów działania „systemu” i urealniać swoje oczekiwania, sprzyjając tym samym
ich osiąganiu. Poza tym ćwiczenie takie było okazją do ujawniania i rozwijania swojej
inicjatywy. I po porostu świetną zabawą, dzięki której uczestnicy chcieli i nabywali
umiejętności i wiedzę. Scenariusze, które może wprowadzić prowadzący, mogą
wprowadzać różne treści i dotyczyć różnych kwestii. To jest z kolei zależne od inicjatywy
prowadzącego.
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Innym przykładem wykorzystania konkretnych i atrakcyjnych sytuacji, by móc stymulować
rozwój kompetencji uczestników, może być wykorzystanie drabiny jako metafory, a
właściwie narzędzia planowania swoich kolejnych osiągnięć i działań służących osiągnięciu
celów. Podobne, ale głębsze doświadczenia, pojawiły się podczas tworzenia gry planszowej
o scenariuszu podróży do miejsca, gdzie każdy z uczestników chciałby być, do stanu,
jakiego oczekują. Tu ważna była właśnie droga: czego mogą się spodziewać, jakich
trudności, jakie warunki muszą spełnić, czego potrzebują, co może im się przydać, czy
pójdą sami, czy będą potrzebować innych ludzi, itd. Gracze mogą przeprowadzić w ten
sposób analizę swoich zasobów, zwrócić uwagę na związki przyczynowo-skutkowe,
wzmocnić samoocenę, planować rozwój.
Należy podkreślić, że nie jest to „uczenie się przy okazji”, które może powodować kłopoty z
systematyzowaniem wiedzy. Wręcz przeciwnie. Konieczne omówienie każdego ćwiczenia
pozwala uczestnikom zauważyć, że proponowane umiejętności i informacje są dostępne,
nie są czymś trudnym, czymś nie dla nich i prowadzą do lepszego radzenia sobie oraz
lepszego samopoczucia. Atrakcyjność, zaciekawienie, bezpieczne warunki sprzyjają
zaangażowaniu uczestników i obecności na kolejnych spotkaniach, dzięki czemu proces
może się toczyć.
Poszerzanie świadomości wpływu na otoczenie, swoje życie i własny rozwój kształtuje
poczucie sprawstwa. Poczucie sprawstwa, przekonanie, że również od nich samych zależy,
kim się stają, wzmacnia motywację do podejmowania aktywności, decyzji, osobistego
rozwoju. Niekiedy potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, by nowe umiejętności i energia
przeznaczone zostały na realizację pragnień, zamierzeń.
Jakość życia człowieka zależy m.in. od tego, czy i jak realizuje on swoje życiowe zadania.
Związane są one z wyborem odpowiednich dla rozwoju zadań, dostosowanych do potrzeb i
możliwości jednostki. Na zadowolenie z życia składają się doświadczenia emocjonalne
wynikające z realizacji zadań oraz porównania siebie z innymi pod tym względem.
Jakość życia jest efektem relacji między realizacją i stopniem zaspokojenia własnych
potrzeb a wymaganiami i zasobami otoczenia. Poczucie niezadowolenia wynika z
ponoszonych przez osobę kosztów psychologicznych. Jednym z nich jest poczucie
pokrzywdzenia. Pojawia się w przypadku rozbieżności między tym, do czego człowiek
dąży, pragnie, potrzebuje, a tym, co posiada.
Prowadzący musi być wciąż gotowy zauważać w aktywnościach uczestników ważne
wydarzenia i momenty, wypowiedzi. Można z nich korzystać jako z materiału do nauki,
można odwoływać się do nich później, w odpowiednim momencie, można wreszcie
odpowiednio szybko reagować na pojawiające się trudności, nie dopuszczając, by rosły do
większych rozmiarów, można też zwracać uwagę uczestników na siebie nawzajem,
stymulując wsparcie ze strony grupy. Przypominając czyjąś wypowiedź, przykład z życia,
warto wspominać autora słów. Buduje to wrażenie ciągłości działań grupy oraz wzmacnia

25

Raport z adaptacji modelu włoskiego

osoby i sprzyja temu, żeby takich wypowiedzi pojawiało się więcej. Dodatkowo każdy
przykład z życia, który podczas zajęć edukacyjnych służy jako argument dla wsparcia
realności ukazywanych mechanizmów, jest szczególnie ważny. O wiele łatwiej jest przyjąć i
zapamiętać nową treść, jeśli wiąże się ona z konkretnym wydarzeniem moim lub osoby z
najbliższego otoczenia.
Warto kończyć spotkania, podsumowując, co było dobre, a co można zrobić lepiej.
Informacja zwrotna pozwala uczestnikom zwracać uwagę na swoje zachowanie i
komunikację oraz je kontrolować.
Podsumowując, należy zwrócić uwagę na trudności oraz wynikające z podjętych działań
wnioski.
W pracy z osobami niepełnosprawnymi kluczowe były: praca na konkretnym materiale,
stwarzanie sytuacji do zdobywani doświadczeń i przeżyć, dostarczanie jasnych i prostych
treści, instrukcje, gotowe sekwencje i formaty służące kształtowaniu i utrwalaniu nawyków
poprzez ich powtarzanie, ćwiczenie, treści i sytuacje zachęcające swoją atrakcyjnością, ale
też zauważalnymi i odczuwalnymi efektami wzmagające zaangażowanie. Wyzwaniem dla
prowadzącego było przygotowywanie spotkań w sposób spełniający powyższe warunki. A
w trakcie spotkań – dbałość o atmosferę oraz stymulowanie własnym entuzjazmem.
Innym wyzwaniem było doprowadzenie do takiej sytuacji, w której opiekunowie odkrywają
swoje potrzeby, a także prawo do ich posiadania. Zorientowanie opiekunów na
konstruktywne radzenie sobie, a nie na poświęcanie się. Poświęcanie się jest – niestety –
normą kulturową, medialną i stawia silny opór.
Nie wszyscy porzucili swój opór. Ci, którym się udało, przełamując go, przechodząc przez
kryzys, wkroczyli na kolejny poziom rozwoju. Niektórzy pozostali przy swojej wizji świata i
swojej w nim roli. Być może zmiana byłaby zbyt groźna w ich sytuacji. Być może nie chcieli
utracić sensu opisującego dotychczasowe życie: „(…) poświęciłam wszystkie swoje sprawy,
cały swój wysiłek i czas wkładam w pomaganie i opiekę, jak teraz miałabym to odpuścić,
zmienić, uznać, że można było inaczej, może lepiej”.
Rola prowadzącego uwzględnia akceptację dla oporu, lęku. Wciąż stwarzać, dbać o
bezpieczeństwo uczestników. Kształtować gotowość do zmiany. Uznawać, doceniać i
uwzględniać krytykę, obawy, nawet niechęć.
W podobnych działaniach można spotkać się z oporem osób bliskich uczestnikom,
członków rodziny, domowników, współpracowników. Uczestnicy przynoszą przecież
zmiany do domu. Pojawiają się tarcia w relacjach i próby ograniczenia uczestnictwa. W
projekcie „Można inaczej” uczestniczyli zarówno opiekunowie, jak i osoby będące pod ich
opieką. To bardzo korzystne rozwiązanie, podpatrzone w modelu włoskim i skutecznie
zaimplementowane. Nie pojawiały się napięcia w systemie rodziny, wynikające z tego, że
jeden z członków/elementów ulegał zmianie, prowadząc do odruchowego u pozostałych
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dążenia do zachowania status quo. Dwie osoby, związane silną relacją uczestniczyły w
podobnych sytuacjach. Pozwalało im to przewidywać, akceptować i rozumieć zmiany
zachodzące w drugiej osobie. Poza tym stymulowali się nawzajem do utrwalania tych
zmian, zamiast się ścierać.
Wspólnota doświadczeń zarówno opiekunów, jak i osób niepełnosprawnych znacznie
zmniejszały ewentualność pojawiania się napięć wśród nich. Uczestnicy, jak się okazało,
podzielali też wartości, związane mocno z podobnymi sytuacjami osobistymi. Ułatwiało to
znalezienie porozumienia i ukierunkowanie na działanie.
W zgodnej opinii ekspertów większy skok rozwojowy wykonali opiekunowie. Zamknięci w
większości w swoich codziennych rytuałach nie mieli doświadczeń bliskich, bezpiecznych i
wartościowych kontaktów z innymi osobami. Tymczasem ich podopieczni owszem tak,
dzięki uczestnictwu w innych grupach terapeutycznych, rehabilitacyjnych. Opiekunowie
musieli się tego nauczyć. Podjęli ten wysiłek, a umiejętności i wiedza zdobyte w projekcie
poprowadziły do zmian w funkcjonowaniu służących zwiększonemu komfortowi życia.
Ogromnie szkoda, że, jak już kilkakrotnie podkreślono, nie ma możliwości pełnej
implementacji włoskiego modelu. Jednak na poziomie bezpośredniej pracy z osobami
niepełnosprawnymi i ich opiekunami zastosowano podobne metody (dostosowane do
polskich warunków) i osiągnięto podobne pozytywne rezultaty. Opisana powyżej droga, w
której wytyczeniu wzięli udział eksperci włoscy i polscy – wymieniając się doświadczeniami
– z całą pewnością stanowi model, który warto wprowadzić w szerszym zakresie.
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Rekomendacje
Pomimo że porównanie z włoskim modelem spółdzielczości specjalnej w Polsce wypada
niekorzystnie, wskazać należy, że porównujemy tutaj tylko modele, a więc ogólne
schematy, których w Polsce z uwagi na odmienne uregulowania prawne wprowadzić nie
można. Tym samym model włoski i polski spółdzielni socjalnych do końca porównać się
nie dają i niemożliwe jest proste przeniesienie włoskich rozwiązań na grunt Polski.
Niemniej właśnie taka sytuacja może być asumptem wypracowania autonomicznego
„polskiego modelu” spółdzielczości socjalnej.
Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą działalności gospodarczej. Tworzą ją w
większości osoby zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym ze względu na
bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają trudności w
znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację
społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich kwalifikacji. Dlatego też już w
punkcie wyjścia mamy do czynienia ze swoistą sprzecznością. Działalność gospodarcza w
formie wieloosobowej takiej jak spółki osobowe czy kapitałowe, stowarzyszenia czy też
właśnie spółdzielnie socjalne winny się opierać na wspólnym dążeniu do osiągnięcia
zamierzonego celu (wypracowaniu zysku na realizację celu społecznego) w oparciu o
własne umiejętności, kwalifikacje czy wykształcenie zawodowe. W spółdzielniach
socjalnych wspólnym mianownikiem jest jednak przede wszystkim wykluczenie społeczne.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest bardzo duża trudność w doborze osób mogących
stworzyć podmiot gospodarczy mający realne szanse zaistnienia i przede wszystkim
utrzymania się w szerokim obrocie gospodarczym. Nowo powstała spółdzielnia socjalna, w
której czynnikiem rekrutującym nie były kwestie fachowości czy umiejętności członków,
ale ich niepełnosprawność czy też wcześniejsze długotrwałe bezrobocie, może mieć
problemy w utrzymaniu się na wolnym rynku i sprostaniu wymogom konkurencyjności.
Dlatego też rozumiejąc intencję ustawodawcy (wyrażoną przede wszystkim w zapisie art. 2
ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. Dz.U. z 5.06.2006 z
póź. zm.), który kładzie nacisk na pozagospodarczą rolę spółdzielni socjalnych, winien
również stworzyć cały system narzędzi ułatwiających nie tylko powstawanie spółdzielni
socjalnych, ale przede wszystkim narzędzi umożliwiających ich późniejsze funkcjonowanie.
Sytuacja prawna
Realnie oceniając obecny stan prawny, to preferencje, jakie mają spółdzielnie socjalne,
występują jedynie na etapie jej zakładania (brak opłat w Krajowym Rejestrze Sądowym,
możliwość dofinansowania wkładów członków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych czy też z powiatowego urzędu pracy). Po zarejestrowaniu
spółdzielni poza możliwościami dofinansowania działalności z Europejskiego Funduszu
Socjalnego i wsparcia pomostowego, są praktycznie traktowane jak każdy inny uczestnik
obrotu gospodarczego. Ten stan rzeczy ma dopiero zmienić powstająca właśnie ustawa o
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przedsiębiorstwie społecznym. Spółdzielnia socjalna, która powstaje, jest pod względem
ekonomicznym tworem bardzo kruchym. Dlatego też wielce pożądane są wszelkie
instrumenty pozwalające na wzmocnienie ich pozycji gospodarczej i konkurencyjnej. W
modelu włoskim znakomitym rozwiązaniem jest właśnie tworzenie konsorcjów spółdzielni
socjalnych, a więc organizacji zrzeszających pojedyncze, słabe podmioty gospodarcze celem
ich profesjonalizacji, wspólnej reprezentacji zwiększającej gospodarczą siłę, ale także w celu
ochrony ich interesów. Nie bez przyczyny konsorcja włoskie zwane są potocznie
„organizacjami parasolowymi”. Ustawa o spółdzielniach socjalnych wprost winna
przewidywać możliwość tworzenia różnego rodzaju form zrzeszających spółdzielnie
socjalne i dawać tym formom realne możliwości działania. Analogiczne stosowanie
przepisów umożliwiających tworzenie np. stowarzyszeń zrzeszających pracodawców czy też
przedsiębiorców jest niewystarczające z uwagi na inne cele konsorcjów. Niebagatelne
znaczenie takich organizacji parasolowych w chwili obecnej przejawiać się winno w
wytyczaniu wspólnego celu dla wielu do tej pory konkurujących ze sobą podmiotów. Brak
takich regulacji w Polsce (według modelu włoskiego) powoduje wzajemne, niepotrzebne
konkurowanie spółdzielni socjalnych (i innych podmiotów ekonomii społecznej), co jest
jednym z powodów słabości spółdzielczości socjalnej jako całości. Dużym utrudnieniem
funkcjonowania spółdzielni socjalnych jest niestety także system zamówień publicznych,
który tak jest skonstruowany, że ciągle naczelnym czynnikiem wyboru oferty jest cena z
pominięciem, fachowości, rzetelności, a także kwestii społecznych takich jak aktywizacja
niepełnosprawnych osób czy też bezrobotnych. Możliwość stosowania tzw. klauzul
społecznych jest jedynie iluzoryczna i wciąż stricte teoretyczna (w roku 2014, według
zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ma się ten stan rzeczy zmienić). Brak
ich powszechności wynika z nieznajomości tej instytucji przez osoby organizujące
przetargi, a także obawy związane z ewentualnym zarzutem dyskryminowania jednych
podmiotów względem drugich. Przede wszystkim zaś z faktu, że system nie nakłada
konieczności stosowania klauzul, a jedynie wskazuje na taką możliwość. Wydaje się
godnym przeszczepienia na grunt polski włoskie rozwiązanie zastosowane w spółdzielniach
typu B, gdzie spółdzielnie mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT na wytwarzane
przez siebie towary i świadczone usługi, a także to, że spółdzielnie nie ponoszą opłat na
opiekę socjalną za osoby niepełnosprawne i korzystają z szeregu ulg podatkowych.
Reasumując, wprowadzenie modelu włoskiego spółdzielczości socjalnej jest może nie
niemożliwe, ale mało realne między innymi z uwagi na bariery prawne. Polski system
prawa nie przewiduje praktycznie żadnych powyżej wymienionych ulg czy przywilejów
związanych z prowadzeniem włoskich spółdzielni socjalnych typu B. Brak możliwości
stosowania rozwiązań wprost wynikających z ustawy o spółdzielniach socjalnych i
posiłkowanie się niejasnymi analogiami prawnymi również jest czynnikiem hamującym
wprowadzanie rozwiązań włoskich. Z pewnością w przyszłość optymistyczniej nie pozwala
spoglądać okoliczność, że długo oczekiwana ustawa o przedsiębiorstwie społecznym jest
wciąż na wczesnym etapie procedowania. Bardzo niekorzystny jest wymóg prowadzenia
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pełnej księgowości, a także niemożność dzielenia pomiędzy członków spółdzielni nadwyżki
budżetowej.
W oparciu o polskie prawodawstwo dla dalszego rozwoju spółdzielczości socjalnej wręcz
koniecznym jest wdrażanie koncepcji organizacji parasolowych zrzeszających poszczególne
małe spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej. Konsorcja na wzór włoski
można tworzyć poprzez zakładanie zrzeszeń na wzór stowarzyszeń pracodawców czy też
przedsiębiorców. Tworzenie organizacji parasolowych wspomagających funkcjonowanie
spółdzielni socjalnych, tworzenie jednolitego frontu w stosunku do konkurencji jest
podstawową drogą do sukcesu gospodarczego powstających spółdzielni socjalnych. Nie
można wszak myśleć o osiągnięciu wyższych celów społecznych jak aktywizacja zawodowa,
społeczna osób z kręgu wykluczenia bez zysku generowanego przez spółdzielnię socjalną.
Ciekawym i godnym zaadaptowania z modelu włoskiego jest koncepcja, by członkami
spółdzielni socjalnych nie były tylko i wyłącznie osoby z kręgu zagrożenia wykluczeniem
społecznym i jedynie częściowo uzupełnione osobami spoza tego kręgu, ale także
wolontariusze, z którymi nowo powstała spółdzielnia nie będzie miała obowiązku zawarcia
umowy o pracę. Takie rozwiązanie byłoby bardzo korzystne zwłaszcza w pierwszym
okresie funkcjonowania spółdzielni socjalnej, gdzie nie ma jeszcze wypracowanego
przychodu na pokrycie bardzo dużych kosztów wynikających z zatrudnienia. Spółdzielnia
socjalna składająca się jedynie z członków będących osobami niepełnosprawnymi czy też
osobami, które przez długi czas pozostawały bez pracy, może być w swych działaniach na
wolnym rynku, zwłaszcza w początkowej fazie działania, nieporadna. Wolontariusz będący
niezatrudnionym członkiem spółdzielni mający doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej może być dla spółdzielni swoistym liderem czy też przewodnikiem na tym
niezwykle trudnym obszarze. Wolontariusze mający odpowiednie kwalifikacje mogą
kontrolować i w razie potrzeby wzmacniać poziom motywacji pozostałych członków
nadszarpnięty choćby początkowymi czy przejściowymi trudnościami. Lider werbalizuje
wizję przedsiębiorstwa i wspólny cel, niweluje rodzące się konflikty wewnątrz grupy.
Źródła finansowania
W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa niezmiernie ważna jest kwestia pozyskania
źródeł finansowania działalności gospodarczej (środki na zatrudnienie pracowników,
zakup sprzętu i maszyn, kupno lub wynajem lokalu). Jak wspomniano powyżej, jest to
szczególnie istotne na początku istnienia przedsiębiorstwa, kiedy firma nie ma jeszcze
stałych odbiorców usług czy produktów. Pomimo wcześniej wskazywanych zastrzeżeń co
do funkcjonowania w obrocie prawnym spółdzielni socjalnych wskazać należy, że właśnie
spółdzielnie socjalne, oczywiście w porównaniu z innymi podmiotami gospodarczymi,
mogą korzystać z najszerszego wachlarza różnego rodzaju pomocy finansowej, zarówno ze
strony państwa czy też ze środków unijnych.
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•

Wsparcie ze strony państwa

O pomoc finansową ze środków publicznych spółdzielnie socjalne mogą się starać na wielu
płaszczyznach: jako dotacje bezzwrotne, wniesienie wkładu do spółdzielni, zwolnienia
podatkowe, zwolnienia z opłat sądowych czy zatrudnienie wspierane.
•

Jednorazowa dotacja na utworzenie spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy

Powiatowe urzędy pracy mogą przyznać osobie bezrobotnej jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w
wysokości nie wyższej niż 4-krotne przeciętne wynagrodzenie na jednego członka
spółdzielni oraz 3-krotne przeciętne wynagrodzenie na jednego członka przystępującego
do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. W praktyce wsparcie spółdzielczości socjalnej
przez powiatowe urzędy pracy w Polsce jest rzadkością. Urzędy nie znają i boją się tej
formy. Obecnie trwają dyskusje, czy w kolejnym okresie programowania EFS dotacje dla
spółdzielni socjalnych nie powinny iść przez PUP przy merytorycznej współpracy z
ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, które do tej pory udzielają także wsparcia
finansowego w ramach realizowanych przez siebie projektów POKL.
Celem ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) jest wzmocnienie procesu
tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Celem działalności OWES jest
wspieranie grup inicjatywnych w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz wspieranie
działalności już istniejących spółdzielni socjalnych. Ośrodki wsparcia spółdzielczości
socjalnej świadczą poradnictwo prawne oraz usługi doradcze w zakresie obsługi księgowej,
a ponadto udzielają wsparcia finansowego: przyznają granty, prowadzą działania
prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji
otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.
•

Pomoc na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby
bezrobotne albo poszukujące pracy mogą otrzymać ze środków PFRON pomoc na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jako forma działalności gospodarczej istniejącej
już spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej
jednak niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
•

Zwolnienia podatkowe

Spółdzielnia socjalna może skorzystać ze zwolnienia z podatku od osób prywatnych (CIT).
Zwolnienie obejmuje część nadwyżki bilansowej, która została wydana przez spółdzielnię w
danym roku podatkowym na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową.
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•

Zatrudnienie wspierane

Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z
prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym kosztów zatrudniania pracowników. Mogą jednak
skorzystać z zatrudnienia wspieranego. Na podstawie umowy pomiędzy spółdzielnią
socjalną a starostą może ona uzyskać kwartalną refundację składek płaconych na
ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) przez pierwsze 12 miesięcy
zatrudniania pracownika. Refundacja ta pochodzi ze środków Funduszu Pracy i dotyczy
wszystkich członków założycieli spółdzielni socjalnej.
•

Wsparcie ze środków unijnych

Ważnym źródłem finansowania przedsiębiorstw społecznych, do których zaliczamy
również spółdzielnię socjalną, są środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie na
jakie mogą liczyć spółdzielnie pochodzą przede wszystkim z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Niepełnosprawność
Projekt „Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych”
skierowany jest do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu Wielkopolski. Celem
jest pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej tych osób w kierunku
usamodzielnienia na rynku pracy i budowania własnej sieci wsparcia.
Działania projektu w praktyce obejmują wsparciem osoby z niepełnosprawnością
intelektualną oraz ich rodziców bądź innych opiekunów prawnych. Niepełnosprawność
intelektualną definiuje się jako obniżone możliwości intelektualne, niski iloraz inteligencji
(poniżej 70 w skali Wechslera) oraz ograniczoną możliwość przystosowania społecznego.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają
poznawczym, emocjonalnym oraz adaptacyjnym.

problemy

w

funkcjonowaniu

Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, lecz trwałym stanem zmniejszenia
możliwości rozwojowych. Osoby o głębokim i znacznym stopniu niepełnosprawności
intelektualnej nie są w stanie funkcjonować bez pomocy innych osób, których zadaniem
jest towarzyszenie im w codziennej egzystencji.
Uczestnicy projektu – osoby niepełnosprawne – w większości wywodzą się z warsztatów
terapii zajęciowej. Przeciętnie są w wieku od dwudziestu kilku do czterdziestu lat. Spora
grupa z zajęć w WTZ korzysta od początku powstania tych placówek, tj. od 1992 roku. Ich
zadaniem było m.in. przygotowanie osób niepełnosprawnych do skutecznego
pozyskiwania pracy na otwartym rynku. Początkowo udział podopiecznych w zajęciach
WTZ rodził sporą dozę nieufności i obaw wśród ich opiekunów, przywiązanych do
postawy sprawowania pełnej kontroli nad niepełnosprawną córką czy synem w warunkach
domowych. Stopniowo tryb pozadomowej terapii oraz aktywizacji społecznej zaczął
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zyskiwać akceptację u osób, które na kilka godzin dziennie przestawały być więźniami
jednej roli.
Ponieważ jednak ekonomia społeczna zakłada postawę osobistej przedsiębiorczości i
konkurencyjności w warunkach wolnego rynku, z powodów wyżej wymienionych,
wynikających z okoliczności towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej, jest to
niemal niemożliwe. W pracowniach WTZ ich uczestnicy parają się jedynie bardzo
prostymi pracami o charakterze wykonawczym, gdzie ciężar odpowiedzialności za efekt
końcowy spoczywa na barkach terapeutów zajęciowych. Trudno wobec tego mówić o
konkurencyjnym poziomie produktów i usług.
Dobre praktyki
Jedyną formą obecną od niedawna w systemie polskiej ekonomii społecznej uwzględniającą
specyfikę pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną jest spółdzielnia socjalna osób
prawnych. Pojawiły się pierwsze pozytywne przykłady w tym zakresie. Fundacja im.
Królowej Polski św. Jadwigi wsparła na przykład powstanie Spółdzielni Socjalnej „Pomost”,
która w Słupi pod Kępnem została powołana przez Powiat Kępiński oraz Caritas Diecezji
Kaliskiej (która prowadzi WTZ). Spółdzielnia zatrudnia 12 osób na umowę o pracę i 2
osoby na umowę zlecenia. Prowadzi w Kępnie Klubokawiarnię „Filiżanka” oraz świadczy
usługi sprzątania. Ponadto oferuje mieszkańcom powiatu usługę tzw. Ogrodnika Pamięci –
mycie, czyszczenie i konserwację nagrobków i miejsc pamięci, dostarczanie kwiatów i
zniczy, pielęgnację zieleni wokół pomników.
Powstaniu spółdzielni towarzyszyła staranna działalność przygotowawcza – udział liderów
przedsięwzięcia w specjalistycznych szkoleniach (Centrum Ekonomii Społecznej Osób
Niepełnosprawnych, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności, Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim – wszystkie realizowane przez Fundację im.
Królowej Polski św. Jadwigi), szukanie sprzymierzeńców wśród władz powiatowych,
zasięganie specjalistycznych porad wśród lokalnego biznesu, a nawet włączanie do
rozruchu spółdzielni znajomych i członków rodziny – tym samym tworzenie rzeczywistej
sieci wsparcia. Dobrze dobrano zarówno pod względem kompetencji zawodowych, jak i
umiejętności społecznych załogi dla wszystkich podsektorów działalności. Klubokawiarnia,
usługi sprzątania i pielęgnacja miejsc pamięci cieszą się skutkami przemyślanego planu
marketingowego, a w związku z tym – bardzo pozytywnym odbiorem klientów. Z racji
swojej jakości produkty i usługi Spółdzielni Socjalnej „Pomost” uzyskały ostatnio certyfikat
„Zakup prospołeczny”.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych
Od początku w proces tworzenia spółdzielni włączano opiekunów osób
niepełnosprawnych intelektualnie: działo się to przede wszystkim przez ukazywanie
możliwości podopiecznych (nie zawsze opiekunowie zdawali sobie sprawę z potencjału
tkwiącego w dorosłych dzieciach), wskazywanie możliwości i perspektyw płynących z
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aktywizacji zawodowej, a także – co bardzo istotne – ostrzeganie przed konsekwencjami
wynikającymi z trzymania dziecka „pod kloszem” i niedawanie szansy na
usamodzielnienie.
Na ogół jednak opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną nie podchodzą z
optymizmem do kwestii aktywności zawodowej podopiecznych. Proporcjonalnie, z racji
wieku „dzieci” (tak cały czas o nich mówią), są to osoby w wieku pięćdziesięciu kilku,
sześćdziesięciu kilku lat. Ponieważ sprawowały opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym
najczęściej od urodzenia bądź maleńkości, ich okres aktywności zawodowej był bardzo
krótki. Zmuszeni przerwać pracę i poświęcić się opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym,
wypadli z trybu zawodowego funkcjonowania, tym samym osłabiając postawę ciągłego
uczenia się, podnoszenia kwalifikacji, oswajania z nowymi technologiami czy choćby z
kontaktem z dokumentami. Ich aktywność oscylowała wokół organizacji życia domowego,
którego osią naczelną było zajmowanie się chorym dzieckiem. Niski poziom wykształcenia,
ograniczone zdolności poznawcze, wykluczenie cyfrowe stanowią przeszkodę w choćby
ubieganiu się o pracę w zorganizowanych warunkach, nie mówiąc o powołaniu do życia
przedsiębiorstwa społecznego, gdzie jego krokiem poprzedzającym jest przeprowadzenie
analizy strategicznej i przygotowanie realnego biznesplanu.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych po wielu latach pełnionej przez siebie roli są często
ludźmi wyczerpanymi fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie. Nierzadko sami posiadają
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Często borykają się z wypaleniem opiekuńczym i
z racji wieloletnich napięć związanych z osobą, wobec której sprawują pieczę, leczą się
psychiatrycznie. Trudno zatem mówić o kondycji tej grupy pozwalającej na podejmowanie
nowych wyzwań. Z pewnością jednak pozytywny wpływ na tę sytuację mają organizowane
zajęcia psychoedukacyjne i spotkania grupy wsparcia, o których szerzej była mowa w
poprzednim rozdziale.
Tworzenie nowej organizacji wymaga ponoszenia kosztów od razu (analizy, podejmowanie
decyzji, konsultacje, odwiedzanie urzędów, narady, spotkania, poświęcanie czasu), przy
czym ewentualne korzyści są odroczone w znacznie odległej perspektywie.
Ponieważ częstokroć uczestnicy WTZ wywodzą się z rozległego terenu całego powiatu,
zarówno oni, jak i ich opiekunowie, nie pełnią równolegle innych ról społecznych oprócz
tych związanych z w/w placówką. Dlatego nie znają się wzajemnie, nie mają wiedzy o
swoich kwalifikacjach i predyspozycjach, nie sprawdzili się w działaniu, nie znają swoich
intencji m.in. co do dalszych perspektyw i losów podopiecznych.
Wielką rolę odgrywa tu aspekt zabezpieczenia socjalnego – nierzadko wysiłkiem i
ogromnymi staraniami nabyte uprawnienia do rent, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków
choć niskie, pozwalają mówić o znikomym, ale jednak, poczuciu względnego
bezpieczeństwa. Perspektywa niewiadomych zysków w dopiero co tworzonej spółdzielni na
pewno nie stanowi motywacji do podejmowania ryzyka życiowych zmian.
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Kwestia determinacji
Ponieważ polska ustawa o spółdzielniach socjalnych jest stosunkowo nowym aktem
prawnym, a zjawisko ekonomii społecznej znane jest jedynie osobom i instytucjom
zajmującym się jego implementacją, wymusza konieczność stałego informowania i
przekonywania otoczenia do angażowania się w tworzenie przedsiębiorstwa społecznego,
co wymaga wzmożonego wysiłku i dużej dozy determinacji.
Wśród zbadanych czynników sukcesów polskich spółdzielni socjalnych wymienia się
zapotrzebowanie na oferowane usługi, warunki lokalowe, ale przede wszystkim
determinację w działaniu – a o tej trudno mówić wśród uczestników wywodzących się z
obszaru wykluczenia społecznego. Te same bowiem problemy, które decydują o
wykluczeniu (choroby, niepełnosprawność, nałogi, słabość charakteru, brak wsparcia
społecznego), decydują również o trwałości powziętych decyzji i funkcjonowaniu oraz
przetrwaniu podmiotu ekonomii społecznej.
Proces wsparcia ekonomii społecznej w ramach środków unijnych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 odbywał się
dotychczas dwutorowo:
•

po pierwsze, podjęto próby zbudowania sieci wsparcia sprzyjającej rozwojowi
ekonomii społecznej zarówno na poziomie krajowym poprzez realizacje
Zintegrowanego Systemu Wsparcia Ekonomii Społecznej (projekt w ramach 1.19)
oraz na poziomie regionalnym poprzez budowanie sieci ośrodków wsparcia
ekonomii społecznej (7.2.2 POKL);

•

po drugie, skoncentrowano się na tworzeniu nowych podmiotów ekonomii
społecznej za pośrednictwem środków z EFS, w tym: tworzeniu spółdzielni
socjalnych (6.2. oraz 7.2.2 POKL) oraz wsparciu tworzenia i działalności centrów
integracji społecznej, klubów integracji społecznej i zakładów aktywności
zawodowej (7.2.1 POKL). W roku 2012 podjęto też działania mające na celu
wdrożenie instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorstw społecznych w formie
pożyczek – działanie realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Doświadczenia z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013
pokazują jednak, że konieczne jest uporządkowanie regulacji dotyczących ekonomii
społecznej w Polsce oraz ponowna weryfikacja proponowanej struktury wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej. Możliwości takie daje kolejny okres programowania.
Do przyczyn dotychczasowych niepowodzeń w funkcjonowaniu polskich spółdzielni
socjalnych można zaliczyć takie problemy jak:
•

brak ustawy o przedsiębiorstwie społecznym (jest na wczesnym etapie
procedowania), które to tworzy fundament efektywności i skuteczności ekonomii
społecznej,
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•

geneza powstawania spółdzielni socjalnych jako rezultatu projektów społecznych, a
nie przemyślanej, długofalowej strategii biznesowej; brak zrozumienia dla
celowości powstania spółdzielni socjalnych i ich utrzymania na rynku jako
podmiotu gospodarczego,

•

brak środków finansowych (niskie kompetencje w zakresie sięgania po dotacje,
szybkie wyczerpanie środków zewnętrznych, zbyt niski dochód własny),

•

problemy formalno-prawne (nieumiejętne zarządzanie finansami, nieznajomość
regulacji prawnych, trudności z zarejestrowaniem),

•

problemy organizacyjne – zbyt szeroki zakres działań, wewnętrzne rozłamy,
rezygnacje członków spółdzielni, zniechęcenie osób stanowiących społeczność
spółdzielni pod wpływem niepowodzeń,

•

obniżony poziom kapitału ludzkiego przejawiający się głównie w braku kwalifikacji
lub kwalifikacjach niedostosowanych do potrzeb rynku pracy,

•

brak charyzmatycznych liderów i animatorów społecznych wspomagających
powstawanie spółdzielni,

•

brak lub niedostateczne doradztwo w sprawach spółdzielni,

•

nawyki związane z wieloletnim brakiem pracy uwidocznione w cechach osobowych
osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów, przez pełnienie swojej funkcji
wykluczonych z rynku pracy,

•

brak postawy proaktywnej i cech „dobrego pracownika”, co utrudnia lub
uniemożliwia przyłączenie się do spółdzielni socjalnej.

Wobec powyższego nasuwa się wniosek o potrzebie zaangażowania w działania sektora
ekonomii społecznej – na wzór włoski – charyzmatycznych liderów przekonanych do idei i
zdolnych pokierować działaniami aktorów tej sceny. Ponieważ podmioty ekonomii
społecznej są graczami otwartego rynku, ich zakładanie i prowadzenie wymaga tych
samych, a momentami niekiedy bardziej nasilonych, kompetencji przypisanych
menedżerom przedsiębiorstw komercyjnych.
Jako pracownicy osoby z niepełnosprawnością intelektualną wymagają specyficznego
traktowania i komfortowych warunków wykonywania powierzonych zajęć. Bardzo źle
znoszą wszelkiego rodzaju zmiany, zwłaszcza te dotyczące osób w swoim otoczeniu. Łatwo
i intensywnie przywiązują się do opiekunów, co niesie niewątpliwe plusy – nienarażani na
stresy wynikające ze zmian koncentrują się na staranności i precyzji prac. Optymalnym
rozwiązaniem więc, na wzór włoski w warunkach polskich, byłoby prowadzenie osoby ze
zdiagnozowaną niepełnosprawnością od etapu szkoły specjalnej do pracy w
przedsiębiorstwie społecznym przy wsparciu tej samej grupy nauczycieli, psychologów,
trenerów pracy, kierowników zleconych prac, wreszcie – menedżerów przedsiębiorstw.
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Również odpowiednio wczesne odseparowanie od nadopiekuńczego otoczenia domowego
mogłoby pomóc w aktywizacji zawodowej – w grupie rówieśniczej, jako mieszkańcy
internatu, bursy czy zespołu mieszkań chronionych pod dyskretnym nadzorem opiekuna
przyszli pracownicy wykształciliby niezbędne umiejętności społeczne oraz zwiększony
zakres samodzielności.
Wobec coraz mocniej nasilającej się świadomości konsumenckiej zorientowanej na usługi i
zakupy uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego, a jednocześnie nienachalne
korzystanie z jej potencjału i zasobów warto, by przedsiębiorstwa społeczne angażujące
osoby z niepełnosprawnością intelektualną celowały w obszar działalności związany z
ekologią. Mielibyśmy tu podwójną korzyść – i dla pracowników, i dla odpowiedzialnych
klientów. Nie od dziś znane są zalety prac outdoorowych – wykonywane na powietrzu i z
widocznymi gołym okiem efektami przyspieszają proces rehabilitacji i sprzyjają zdrowiu.
Klienci, dla których ważne jest, co popierają wydaną przez siebie złotówką, na pewno
doceniliby produkty pochodzące z ekologicznych gospodarstw, imprezy realizowane w
gospodarstwach agroturystycznych czy „małe zoo” prowadzone przez przedsiębiorstwo
społeczne.
Przedsiębiorczości społecznej sprzyja społeczna odpowiedzialność biznesu – tu wyzwaniem
dla menedżerów kierujących przedsiębiorstwami społecznymi byłoby znalezienie (najlepiej
lokalnego) biznesu chcącego promować się „pożytecznie” i przyczyniać się do budowania
gospodarki usieciowionej.
Tu warto pochylić się nad specyfiką kierowania przedsiębiorstwem społecznym. Z
wymaganych u menedżera umiejętności technicznych, społecznych i koncepcyjnych
największą rolę w prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej odgrywają społeczne
kompetencje menedżerskie pozwalające odpowiednio diagnozować, pokierować i
zaktywizować potencjał ludzki i prowadzić go ku zakładanym celom.
Reasumując, trudno będzie mówić o sukcesach przedsiębiorstw społecznych osób
niepełnosprawnych i ich rodzin bez wyławiania i kształcenia rzeczywistych liderów –
profesjonalistów wnoszących determinację, wiedzę i praktyczne kompetencje,
zdejmujących z osób zatrudnionych np. w spółdzielniach konieczność zajmowania się
stroną formalną przedsiębiorstwa.
Optymalnym rozwiązaniem jest tu spółdzielnia socjalna osób prawnych bądź
przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizowane obecnie we wczesnej fazie prac nad
dedykowaną mu ustawą. Powodzenia ekonomii społecznej w polskich warunkach
upatrywać można zatem w tworzeniu rozwiązań systemowych idących w stronę tworzenia
na wzór włoski organizacji parasolowych angażujących specjalistów i tworzących warunki
do komfortowego zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
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Kursy i szkolenia wyjazdowe.

