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Projekt miał na celu zwiększenie szans na rynku pracy uczest-
ników projektu i odbiorców działań upowszechniających, po-
przez rozwijanie postaw przedsiębiorczości, pomysłowości  
i współpracy na rzecz aktywności społecznej, a także pozyski-
wanie i przekazywanie wiedzy i pomysłów o przedsiębiorczo-
ści społecznej, ze zwróceniem uwagi na korzyści i możliwości 
wspólnego prowadzenia działalności w ramach przedsię-
biorstwa społecznego. Ponadto uczestnicy realizując projekt 
mogli lepiej poznać swoje mocne strony i zdefiniować cele 
zawodowe i życiowe oraz pogłębiać wzajemne zrozumienie, 
rozwijać aktywność społeczną, poznawać kulturę innego kra-
ju, rozwijać poczucie solidarności.

- to tytuł projektu realizowanego w Europejskim Centrum 
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy od 1 września 
do 28 października 2021r., finansowanego ze środków Polsko 
-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z  dotacji MEiN. 
Brały w nim udział 24 osoby (po dziesięciu uczestników 
i  dwóch opiekunów) z ECKiW oraz organizacji partnerskiej 
z Litwy.

„Z pomysłem w przyszłość”
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Składamy serdeczne podziękowania: 
Pani Irenie Paszkiewicz i Panu Andrzejowi Hojnie z Centrum Integracji Społecznej 
w Białej Podlaskiej, Pani Agnieszce Magdziarz-Orłowskiej ze Stowarzyszenia na 
rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” w Kraśniku, Panu Karolowi Szmytko ze  
Spółdzielni Socjalnej Hortus, Panu Jerzemu Bieleckiemu, Pani Dorocie Sorbian-
-Przybysz oraz wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu, za okazane wspar-
cie i zaangażowanie.

Projekt „Z pomysłem w przyszłość” został sfinansowany ze środków Polsko- 
-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji i Nauki. Wy-
łączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzy-
stanie tych informacji w jakikolwiek sposób.
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Uczestnicy, po przeprowadzeniu wielu różnych zadań zwią-
zanych z przygotowaniami do międzynarodowej wymiany 
młodzieży, spotkali się dnia 22 września 2021r. w ECKiW OHP 
w Roskoszy. 
W ciągu siedmiu dni pobytu młodzież z dużym zaangażo-
waniem realizowała zaplanowane, różnorodne i intensywne 
działania, związane z przedsiębiorczością społeczną, naby-
waniem umiejętności współpracy w międzynarodowej grupie 
oraz nawiązywaniem dialogu międzykulturowego.

W dniu przyjazdu do ECKiW OHP w Roskoszy, 22 września 
2021r. uczestnicy zostali przywitani przez Dyrektora i kadrę 
Centrum, zapoznali się z terenem ECKiW, poznali historię 
zespołu dworsko-parkowego w Roskoszy, przeanalizowali 
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szczegółowo program i regulamin wymiany oraz 
zasady bezpieczeństwa. Wieczorem młodzież 
uczestniczyła w różnych grach i zabawach ewa-
luacji wstępnej, zapoznawczych i integracyjnych.
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Podczas kolejnych dwóch dni uczest-
nicy zgłębiali główny temat projektu, 
którym było zdobywanie praktycznej 
wiedzy i poszukiwanie pomysłów na sa-
mozatrudnienie oraz na podjęcie dzia-
łalności w zakresie przedsiębiorczości 
społecznej. Po zajęciach integracyjnych 
i wspierających budowanie grupy od-
były się warsztaty z trenerem służące 
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poznawaniu mocnych i słabych stron uczestników, ich 
predyspozycji i umiejętności. Następnie w tematykę 
przedsiębiorczości społecznej wprowadził młodzież  
Pan Karol Szmytko, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej 
Hortus. Gość w bardzo inspirujący sposób opowiedział 
o początkach funkcjonowania Spółdzielni, wsparciu, 
jakie oferuje się osobom rozpoczynającym działalność 
społeczną, trudnościach, możliwościach działania spół-
dzielni socjalnej i planach rozwoju. Następnie uczestni-
cy omówili przeprowadzoną w czasie spotkań przygo-
towawczych diagnozę lokalnych potrzeb w wybranych 
grupach społecznych w Polsce i na Litwie. 

W tym czasie mieliśmy przyjemność gościć także Panią 
Agnieszkę Magdziarz-Orłowską, doradcę biznesowego 
ze Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Mo-
drzew”, które zajmuje się wspieraniem ekonomii spo-
łecznej w powiecie bialskim. Młodzież miała okazję  
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dowiedzieć się wielu cennych informacji o tym, jak dzia-
łają spółdzielnie socjalne, jakie wsparcie mogą otrzymać 
osoby, które zamierzają prowadzić działalność w sferze 
ekonomii społecznej, czym różni się tego typu forma 
działalności od przedsiębiorstw komercyjnych.

Uczestnicy projektu mogli również sami zobaczyć jak 
działa organizacja pożytku publicznego, udając się z wi-
zytą do Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej, 

gdzie Kierownik jednostki – Andrzej Hojna opo-
wiedział o bieżącej działalności i planach rozwo-
ju Centrum. Młodzież odwiedziła poszczególne 
sekcje, rozmawiając z pracownikami i poznając 
ofertę rynkową organizacji. Po powrocie do 
Roskoszy młodzież zaprezentowała wcześniej 
przygotowane przykłady najciekawszych przed-
siębiorstw społecznych z Polski i Litwy.

Wieczorami uczestnicy poznawali kulturę 
swoich krajów podczas wieczorków narodo-
wych, gdzie przy wystąpieniach, prezentacjach,  
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zabawach, muzyce i śpiewie pogłębiali znajo-
mość swoich krajów, miło i zabawnie spędzając 
przy tym czas.

Zanim młodzież przystąpiła do realizacji naj-
ważniejszych zadań, spędziła czas na wyjeździe 
do Hołowna. 

Na miejscu przedstawicie-
le Stowarzyszenia Aktywi-
zacji Polesia Lubelskiego 
opowiedzieli o swoim po-
myśle i funkcjonowaniu 
wioski tematycznej - „Kra-
ina Rumianku”. Uczestnicy 
skorzystali z oferty Stowa-
rzyszenia, biorąc udział  
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w warsztatach malowania tradycyjnych wzorów ludo-
wych na szkle i w grze terenowej „Wyprawa po skarb”. 
Młodzież miała także okazję uczestniczyć w dwóch 
wydarzeniach kulturalnych: bardzo interesującym kon-
cercie grupy MoCarta w PSW w Białej Podlaskiej oraz 
koncercie „Od Opola do Sopotu”, który odbył się w ra-
mach III Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego. 

Po powrocie do Roskoszy młodzi ludzie z zapałem 
wzięli się do pracy nad własnymi pomysłami na przed-
siębiorstwa społeczne, wykazując się przy tym ogrom-
ną kreatywnością i chęcią pomocy najbardziej potrze-
bującym. 

Każdy z uczestników miał bardzo ciekawy pomysł na 
własne przedsiębiorstwo społeczne, po zapoznaniu 
się ze schematem modelu biznesowego i wysłuchaniu 
wskazówek jak opracować swój projekt przedsiębior-
stwa, wyłonione zostały cztery grupy pięcioosobowe, 
w których przyszli członkowie spółdzielni socjalnych 
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intensywnie pracowali nad własnym pomy-
słem biznesowym. Zanim uczestnicy zapre-
zentowali i omówili swoje przyszłe przed-
siębiorstwa przed ekspertami, przygotowali 
swoje wystąpienia, prezentację projektu i do-
tychczasowych działań, dekorację, poczęstu-
nek i galerię zdjęć. 

Owocem kilkudniowych działań było wy-
myślenie, utworzenie i opisanie własnego 
przedsiębiorstwa społecznego, które mło-
dzież zaprezentowała podczas spotkania fi-
nałowego w poniedziałek, 27 września 2021r. 
Młodzież powitała przybyłych gości oraz 
ekspertów: Irenę Paszkiewicz z CIS w Białej 
Podlaskiej, Jerzego Bieleckiego – właścicie-
la prężnie działającej na lokalnym, krajowym 
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Kawiarnię “Kawka z Książką” oraz restaurację Daimix, świad-
czącą usługi dostawy zamówień dronem. Po zakończonym 
spotkaniu nastąpiła ewaluacja projektu. 

Młodzież ze smutkiem i żalem rozstała się, obiecując sobie, że 
jeszcze się spotkają, a nawiązane przyjaźnie przetrwają próbę 
czasu i dzielącą ich odległość. Ostatnie wspólne działania re-
alizowane podczas fazy ewaluacyjnej związane były z podsu-
mowaniem i zakończeniem projektu.

i zagranicznym rynku firmy JB Multimedia, Dorotę Sorbian-
-Przybysz – doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej oraz Aleksandrę Astašovą 
– nauczyciela przedsiębiorczości w organizacji partnerskiej na 
Litwie. Następnie, po wprowadzeniu i przybliżeniu głównych 
założeń i działań projektowych uczestnicy rozpoczęli prezen-
tacje swoich projektów spółdzielni socjalnych. Eksperci po-
zytywnie ocenili wszystkie pomysły, a wśród nich: Kawiarnię 
“Ju-Ir-Pa-Hu-Ma”, Zagrodę Smaków i Rumaków & Koci Kącik, 
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kos subjektų pavyzdžiais 
ir praktika, analizavo sava-
rankiško darbo idėjas pra-
dedant veiklą   socialinio 
verslumo srityje. Be to, jau-
nimas išmoko bendradar-
biauti tarptautinėje grupėje, 
užmegzti tarpkultūrinį dia-
logą, skleisti aktyvų požiūrį 
ir socialinio   verslumo nu-
ostatas savo aplinkoje. Vy-
kdydami projektą, mokiniai 
analizavo savo stipriąsias 
puses, susipažino su kaimy-
ninės šalies kultūra, pagilino 
tarpusavio supratimą.

„Sumaniai į ateitį”
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Pagrindinis projekto tikslas – didinti projekto dalyvių ir veiklos 
sklaidos gavėjų galimybes darbo rinkoje, ugdant verslumo, su-
manumo ir bendradarbiavimo nuostatas siekiant įgyti ir per-
duoti socialinio verslumo žinias, skiriant daug dėmesio naudai 
ir galimybėms kartu valdyti verslą socialinės įmonės rėmuose.

Dalyviai, vykdydami projektą, pagilino žinias socialinio ver-
slumo srityje, susipažino su įdomiausiais socialinės ekonomi-

2021 m. rugsėjo 22 – 28 d. mūsų Centro mokinių grupė 
dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose projekto „Suma-
niai į ateitį“ veiklose, kurios vyko Europos švietimo ir ugdymo 
Savanorių darbo būrių centre Roskoše (Lenkija).

Projektas „Sumaniai į ateitį“  – tai Lenkijos ir Lietuvos jaunimo 
mainų projektas, kuriame dalyvavo kiekvienos partnerinės or-
ganizacijos po 10 dalyvių ir 2 lyderius, iš viso 24 asmenys.
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Spółdzielnię socjalną może założyć pięć osób, w tym więcej 
niż połowę członków spółdzielni tworzą osoby, mające pro-
blemy w odnalezieniu się na rynku pracy. Członkowie zarzą-
dzają spółdzielnią na równych prawach, każdy tu jest jedno-
cześnie właścicielem i pracownikiem.  Rodzaj prowadzonej 
działalności jest dowolny (mogą to być np. usługi szwalnicze, 
budowlane, porządkowe, gastronomiczne, kosmetyczne, rę-
kodzielnicze, produkcyjne, reklamowe i wiele, wiele innych).
Zakładając spółdzielnię socjalną masz ułatwiony start – mo-
żesz uzyskać wsparcie
Każdy, kto rozważa otwarcie własnej spółdzielni, może sko-
rzystać z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (pomoc  
w przygotowaniu biznes planu, doradztwo biznesowe, szko-
lenia, w tym szkolenia zawodowe, doradztwo prawne i księ-
gowe) i dotacji (z Unii Europejskiej, Pefronu, Urzędu Pracy) na 
zatrudnienie pracowników i doposażenie spółdzielni.

PODSUMOWUJĄC:
Inaczej niż w przypadku zwykłych przedsiębiorstw, nie dzia-
ła ona w pierwszej kolejności dla maksymalizacji zysku, lecz 
przede wszystkim po to, aby zapewnić pracę swoim człon-
kom. Innymi słowy, spółdzielnia socjalna działa na rynku sprze-
dając produkty lub usługi, a uzyskane nadwyżki wykorzystuje 
głównie do osiągania celów społecznych. W przeciwieństwie 
do wielu innych form działalności gospodarczej, spółdzielnia 
socjalna zarządzana jest przy zachowaniu zasad demokracji 
oraz przy zaangażowaniu wszystkich członków w jej bieżące 
funkcjonowanie oraz rozwój.

Socialinį kooperatyvą gali steigti penki žmonės, iš jų daugiau 
nei pusė kooperatyvo narių yra žmonės, kuriems sunku rasti 
savo vietą darbo rinkoje. Kooperatyvą nariai valdo kooperatyvą 
lygiomis teisėmis, visi čia yra ir savininkai, ir darbuotojai. Verslo 
rūšį galima pasirikti (tai gali būti, pavyzdžiui, siuvimas, statyba, 
valymas, maitinimas, kosmetika, rankdarbiai, gamyba, rekla-
mos paslaugos ir daugelis kitų).

Įkūrus socialinį kooperatyvą, lengviau pradėti – turite galimy-
bę gauti paramą Kiekvienas, kuris svarsto galimybę steigti savo 
kooperatyvą, gali pasinaudoti Socialinės ekonomikos paramos 
centru (pagalba rengiant verslo planą, verslo konsultacijos, 
mokymai, įskaitant profesinį mokymą, teisinės ir buhalterinės 
apskaitos konsultacijos) ir subsidijomis (iš Europos Sąjungos, 
„Pefron“, Darbo biuro) už darbuotojų įdarbinimą ir papildomą 
įrangą kooperatyvui.

APIBENDRINANT:
Skirtingai nuo įprastų bendrovių, ji pirmiausia dirba ne siekdama 
maksimaliai padidinti pelną, bet visų pirma tam, kad užtikrin-
tų darbo savo nariams. Kitaip tariant, socialinis kooperatyvas 
veikia rinkoje parduodamas produktus ar paslaugas ir perteklių 
daugiausia naudoja socialiniams tikslams pasiekti. Priešingai 
nei daugelis kitų ekonominės veiklos formų, socialinis koope-
ratyvas valdomas vadovaujantis demokratijos principais ir įtra-
ukiant visus narius į jo kasdienę veiklą ir plėtrą.

EKONOMIA SPOŁECZNA – DLACZEGO WARTO: 

Jest to przestrzeń, gdzie możesz realizować swoje marzenia, 
spełniać się, rozwijać swoje zainteresowania i pasje jednocze-
śnie robiąc coś nie tylko dla samego siebie, ale i dla ludzi wo-
kół, pomagając innym i zmieniając świat na lepsze, nawet, jeśli 
odbywa się to w mniejszym, lokalnym wymiarze. 

EKONOMIA SPOŁECZNA = CELE EKONOMICZNE
(BYCIE PRZEDSIĘBIORCĄ DBAJĄCYM O ZYSK)

+ CELE SPOŁECZNE (POMOC POTRZEBUJĄCYM)

Do podmiotów ekonomii społecznej zaliczają się stowarzy-
szenia i fundacje, kluby integracji społecznej i centra integracji 
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Podstawową formą 
przedsiębiorstwa społecznego są zaś spółdzielnie socjalne, 
które wydają się być najciekawszą opcją dla tych, którzy mają 
kłopot ze znalezieniem się na rynku pracy, chcą sobie stwo-
rzyć miejsce i stanowisko pracy, działając w grupie i jednocze-
śnie robiąc coś dla innych.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE – DLA KOGO?
Dla każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji społecznej  
i zawodowej albo nie może odnaleźć się na rynku pracy. Za-
kładając spółdzielnie socjalną można pomóc samemu sobie, 
swojej rodzinie, znajomym będącym w trudnej sytuacji zawo-
dowej, osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym.

SOCIALINĖ EKONOMIKA - KODĖL  VERTA:

Tai yra  erdvė, kurioje galite pasiekti savo svajonių išsipildymo, 
plėtoti savo interesus ir lūkesčius, darydami kažką ne tik dėl 
savęs, bet ir aplinkinių žmonių, padėdami kitiems ir keisdami 
pasaulį į gerąją pusę, net jei tai daroma mažesniais vietiniais 
matmenimis.
Socialinė ekonomika - kas tai yra:

SOCIALINĖ EKONOMIKA = EKONOMINIAI TIKSLAI
(BŪTI PELNINGAI DIRBANČIU VERSLININKU)

+ SOCIALINIAI TIKSLAI
(PAGALBA ASMENIMS, KURIEMS  REIKIA PAGALBOS)

Socialinės ekonomikos subjektai apima asociacijas ir fondus, 
socialinės integracijos klubus ir socialinės integracijos centrus, 
ergoterapijos mokymus. Pagrindinė socialinio verslo forma yra 
socialiniai kooperatyvai, kurie atrodo kaip įdomiausias pasirin-
kimas tiems, kuriems sunku atsidurti darbo rinkoje, siekian-
tiems susikurti darbo vietą dirbant grupėje ir tuo pat metu ką 
nors nuveikti. kitiems.

SOCIALINIAI KOOPERATYVAI - KAM?
Tiems, kurie atsiduria sunkioje socialinėje ir profesinėje padėty-
je arba negali rasti savo vietos darbo rinkoje. Įkūrę socialinį ko-
operatyvą, galima padėti sau, savo šeimai, draugams, esantiems 
sunkioje profesinėje padėtyje, bedarbiams ir neįgaliesiems.

Jeśli te pojęcia są Ci bliskie… Jei šios sąvokos jums artimos...

koniecznie
przeczytaj
poniższe
informacje:

būtinai
skaityti
Sekantis
informacija:

idėja   planą   ryžto   prisitaikymas
sužadėtuvės   noras   pasitikėjimas   žinių

   veikla   VERSLYBĖ   motyvacija
  svarstymas   originalumas   dirbti

pasitikėjimas   rizika
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Firma budowlana – Dominik
Główne atuty: usługi budowlane 
i remontowe, rozbiórki, wycinka 
drzew, sprzedaż drewna, rabat dla 
klientów oddających drewno z wy-
cinki i rozbiórki.
Działania społeczne: Budowa i re-
monty dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji i dla instytucji 
wspierających osoby wykluczone 
społecznie, oddawanie drewna  
z rozbiórki i wycinki drzew na opał 
osobom potrzebującym, recykling 
zużytych materiałów.
    

Punkt gastronomiczny, klub 
młodzieżowy i szkółka jeździec-
ka „Kraina Roskoszy” – Mateusz, 
Ania i Sylwia
Główne atuty: przystępne ceny, 
miła obsługa, dogodna lokaliza-
cja z dala od konkurencji. Punkt 
gastronomiczny: wystrój przyja-
zny dla otoczenia, kącik dla dzie-
ci z animacjami, darmowa kawa 
dla seniorów, różnorodna oferta 
gastronomiczna, dania sezono-
we, szatnia, lizaki gratis dla dzieci. 
Klub młodzieżowy: młodzieżowy 
wystrój i muzyka, czynny po za-
mknięciu lokalu gastronomiczne-
go. Klub jeździecki: nauka jazdy 
konnej, wolontariat – opieka nad 
zwierzętami, półkolonie dla dzieci, 
wykwalifikowana kadra, zawody 
jeździeckie, projekcje zawodów 
konnych, sesje zdjęciowe. 
Działania społeczne: hipoterapia  
i dogoterapia, opieka nad bez-
domnymi psami.
  

Podczas realizacji projektu pojawiło się w naszej grupie wie-
le różnych pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne, które 
początkowo opracowywaliśmy indywidualnie lub w małych 
grupach.
 

Kawiarnia z gramofonem – Mateusz 
Główne atuty: kawa z różnych 
stron świata, stylowy wystrój, muzy-
ka z gramofonu, postarzane meble, 
nastrojowy wystrój.
Działania społeczne: współpraca 
z Centrum Integracji Społecznej, 
sprzedaż wyrobów i wypieków wy-
twarzanych w CIS.

 
Myjnia bezdotykowa – Hubert
Główne atuty: usługa mycia po-
jazdów samochodowych i innych 
pojazdów (współpraca z serwisem 
pojazdów Łukasza).
Działania społeczne: bezpłatne 
szkolenia osób bezrobotnych z ob- 
sługi myjni, usługa mycia pojaz-
dów dla klientów wypożyczających 
sprzęt rolniczy i budowlany na po-
trzeby osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji.

Serwis pojazdów – Łukasz  
Główne atuty: Naprawa różnorod-
nych pojazdów (samochody oso-
bowe, traktory, maszyny rolnicze 
i ciężki sprzęt budowlany, solidni 
dostawcy, wyspecjalizowani me-
chanicy.
Działania społeczne: Wypożycza-
nie pojazdów i sprzętu, jako zapłata 
za naprawę, na potrzeby pomocy 
dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

Nasze pomysły na przyszłość
Dostarczanie jedzenia dronem
-  Daniel i Viktorija
Główne atuty: szybka dostawa 24/7, 
miła obsługa, różnorodna oferta, 
wesołe, motywujące hasła na dro-
nach, pierwsza dostawa gratis.
Działania społeczne: dostawa bez-
płatna dla osób starszych, mających 
trudności z utrzymaniem się.

Salon kosmetyczny dla kotów 
„Miauu”  – Dorota
Główne atuty: gabinet weterynaryj-
ny, spa dla kotów, koci psycholog.
Działania społeczne: bezpłatna po-
moc bezdomnym kotom, pośred-
nictwo w adopcji kotów, pomoc 
osobom starszym, które mają koty 
w opiece nad pupilami.

Sklep komputerowy – Yaroslav  
Główne atuty: sprzedaż części 
komputerowych, naprawa kompu-
terów, zamawianie usługi serwiso-
wych do domu, sprzedaż gotowych 
zestawów komputerowych.
Działania społeczne: nieodpłatne 
usługi przeszkolenia z obsługi kom-
putera dla osób ubogich, z trudno-
ściami w znalezieniu pracy.

Sprzedaż sprzętu IT i klub kompu-
terowy – Aleksej
Główne atuty: sprzedaż wyspecja-
lizowanego sprzętu i części do gier 
komputerowych, atrakcyjne ceny, 
współpraca z dużymi korporacjami, 
oddzielne pomieszczenia do gier  
i do pracy, obsługa 24/7.

Działania społeczne: promowa-
nie, sprzedaż i testowanie gier 
stworzonych przez osoby niepeł-
nosprawne. 

Kawiarnia z biblioteką – Weronika, 
Dominika, Sylwia i Maciek
Główne atuty: smaczna kawa, 
domowe ciasta własnej produkcji, 
stoliki z miejscem do ładowania 
laptopów, smartfonów, darmo-
we wi-fi, biblioteczka z książkami, 
możliwość przyniesienia swoich 
książek, kącik dla zwierząt, atrak-
cyjna lokalizacja, publiczne czyta-
nie książek w określone dni. 
Działania społeczne: zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych, darmo-
wa kawa dla osób mniej zamoż-
nych i bezdomnych.

Restauracja i hotel – komercyjny 
i noclegownia z jadłodajnią dla 
bezdomnych – Andžej
Główne atuty i działania społecz-
ne: przy wejściu do restauracji  
i hotelu - dobrowolna zbiórka na 
usługi dla bezdomnych, szuka-
nie i informowanie bezdomnych  
o oferowanej pomocy i możliwo-
ści skorzystania z niej, propozycja 
pomocy w poszukiwaniu pracy, 
wolontariat dla bezdomnych, po-
moc bezdomnych w funkcjonowa-
niu obiektów i nabraniu doświad-
czenia, tworzenie miejsc pracy dla 
bezdomnych, pralnia i fryzjer dla 
bezdomnych.
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Ostatecznie opracowaliśmy w pięcioosobowych grupach założenia spółdzielni socjalnych, które za-
prezentowaliśmy przed naszymi ekspertami, na podstawie poniższych zagadnień:

Główna działalność + cel społeczny

Nazwa przedsiębiorstwa

Logo (związane z planowaną działalnością)

Lokalizacja, teren

Kapitał wstępny (to, czym dysponujemy na starcie)

Zarząd i podział pracy członków zarządu (struktura 

zarządzania przedsiębiorstwem)

Produkt/oferta

Marketing (promocja, cena, dystrybucja)

Klienci (badanie rynku, potrzeby, konkurencja)

Koszty stałe, koszty zmienne, dochód (skąd)

Zysk (dochód minus koszty)

ZACHĘCAMY WAS GORĄCO DO ZAINTERESOWANIA SIĘ TEMATEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 

– MOŻE ZNAJDZIECIE TU SWÓJ POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ!

WSKUTEK NASZEGO DZIAŁANIA, POWSTAŁY KONCEPCJE NA CZTERY PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE:

Kawka z książką
(Maciek, Weronika, Sylwia, Dominika, Aleksej)

Kawiarnia Ju-Ir-Pa-Hu-Ma
(Justyna, Irma, Paulina, Hubert, Mateusz)

Salon kosmetyczny – Paulina, Irma i Justyna
Główne atuty: usługi kosmetyczne i manicure, profesjonalna, miła obsługa, dojazd do klienta.
Działania społeczne: bezpłatne przeszkolenie osób bezrobotnych, osób kończących szkołę 
lub będących w pieczy zastępczej.
 

Daimix
(Daniel, Viktorija, Dominik, Andžej, Yaroslaw)

Zagroda Smaków i Rumaków & Koci Kącik
(Ania, Sylwia, Mateusz, Dorota, Łukasz)
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