
 
Międzynarodowa wymiana młodzieży:

ECKiW OHP w Roskoszy, 05-11.06.2022r.
 



Od 9 maja do 11 lipca 2022r. w ECKiW OHP w Roskoszy realizowany był projekt „Bądź przedsiębiorczy!”,
finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN. W projekcie wzięło udział
24 młodych ludzi z Polski i Litwy wraz z opiekunami. Jego głównym celem było promowanie przez uczestników
przedsiębiorczości społecznej w swoim otoczeniu, zachęcanie rówieśników do zainteresowania się tym tematem,
dającym możliwości skutecznego startu na rynku pracy oraz poznanie sposobów promowania produktów i usług, które
mogą być wykorzystane w przedsiębiorczości społecznej.

Po realizacji fazy przygotowawczej projektu, podczas pobytu w Roskoszy w dniach 05-11.06.2022r., uczestnicy
nabywali praktyczną wiedzę i podejmowali działania w międzynarodowej grupie związane z tematyką
przedsiębiorczości społecznej i jej promocją.

O PROJEKCIE
CREATED FOR



spotkanie organizacyjno - zapoznawcze, gry i zabawy integracyjne, ewaluacyjne, budujące grupę;
prezentacja informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych w Polsce i na Litwie, najciekawszych
przykładów ich działań marketingowych, sposobów promowania produktów i usług, wykorzystywanych         
 w przedsiębiorczości społecznej, spotkanie z doradcą biznesowych OWES;
warsztaty poznawania swych mocnych stron i sposobów ich prezentowania;
warsztaty fotograficzne;
wyjazd do Warszawy: spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wpierania Ekonomii Społecznej – Fundacji
Inicjatyw Społeczno-Ekonomiczych i Spółdzielni Socjalnej „Fajna sztuka”, spotkanie z przedstawicielką
Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczna”, spektakt "Romeo i Julia" w teatrze Buffo;
wieczór ekonomicznych i strategicznych gier planszówkowych, wieczorek narodowy;
przygotowanie i realizacja głównych rezultatów projektu: spotu promującego przedsiębiorczość społeczną oraz
warsztatów z przedsiębiorczości społecznej dla uczniów szkół zawodowych.

GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE
CREATED FOR



Ciekawym i wciągającym zadaniem było opracowywanie scenariusza spotu promującego przedsiębiorczość
społeczną i jego realizacja. Po poznaniu podstawowych zasad fotografii i wypróbowaniu ich w plenerze uczestnicy
projektu opracowali scenariusz spotu, podzielili się zadaniami i rolami, omówili szczegółowo przebieg spotu   
i przygotowali potrzebne materiały i eksponaty. Następnie odbyło się nagrywanie poszczególnych scenek, co okazało
się dużym wyzwaniem zarówno aktorskim jak i organizacyjnym. Wersja robocza spotu została zaprezentowana
podczas finałowego spotkania połączonego z warsztatami o przedsiębiorczości społecznej, a wersja ostateczna
publikowana jest na ogólnodostępnych stronach, by zachęcać młodzież do zainteresowania się przedsiębiorczością
społeczną jako jedną z możliwości swojego startu na rynku pracy.

SPOT PROMUJĄCY
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ 

CREATED FOR



Spotkanie finałowe połączone z warsztatami było ostatnim ważnym działaniem realizowanym podczas międzynarodowej
wymiany młodzieży. Przybyła na nie młodzież i kadra pedagogiczna z bialskich szkół branżowych. Uczestnicy po
przywitaniu gości i prezentacji działań projektowych, wprowadzili zebranych w temat przedsiębiorczości społecznej oraz
zaprosili do udziału w warsztatach, które miały na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej jako alternatywy dla
młodych ludzi w ich starcie na rynku pracy. Przybyli uczniowie podzielili się w pięcioosobowe grupy i wraz z pomocnymi
urzędnikami i specjalistami, w których role wcielili się uczestnicy projektu, opracowywali kolejne zagadnienia (główna
działalność, cel społeczny, nazwa, logo, lokalizacja, teren, produkt/oferta, wstępny kapitał, klient, podział pracy zespołu,
wstępne koszty, quiz wiedzy), by otworzyć własną spółdzielnię socjalną i otrzymać na nią dofinansowanie w wirtualnej
walucie projektowej: Politach. Wszyscy goście zaangażowali się w zdobywanie kolejnych podpisów, wymyślając nowe     
i ciekawe pomysły na własne przedsiębiorstwa społeczne.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 
CREATED FOR



POZNANE PODCZAS PROJEKTU
PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 

CREATED FOR

Misja spółdzielni - “Niepełnosprawność
intelektualna nie wyklucza z życia”.

Działania przedsiębiorstwa skupiają
się wokół  aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób dotkniętych
wykluczeniem, którzy mają możliwość

realizować się życiowo
 i zawodowo będąc pełnoprawnymi

członkami i pracownikami spółdzielni
 i klubokawiarni Pożyteczna.

Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka
zajmuje się produkcją i postprodukcją

filmową, realizacją projektów
multimedialnych, fotografią oraz grafiką
komputerową i animacją. Spółdzielnia

chętnie współpracuje 
z fundacjami, przedsiębiorstwami ekonomii
społecznej oraz przedsiębiorstwami, które

wspierają rozwój swojego otoczenia
poprzez działania edukacyjne czy

promocję działań lokalnych społeczności.

Międzyrzecka Spółdzielnia
Socjalna „RAZEM” oferuje

osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym

 i biernym zawodowo
przywrócenie na rynek pracy.

Umożliwia odbudowanie poczucia
własnej wartości członków

spółdzielni oraz osób
zatrudnionych, uczestnictwo 
w życiu społeczności lokalnej

oraz pełnienie ról społecznych 
w miejscu pracy, zamieszkania

 lub pobytu. 
 
 
 
 
 
 

usługi sprzątające i prace budowlano-
wykończeniowe
usługi cateringowe i przewóz posiłków
*usługi krawiecko-hafciarskie

Zakres usług:

 
    Spółdzielnia Wspólna chata powstała               

z potrzeby utworzenia rozwiniętych,
różnorodnych form aktywności i integracji

społecznej mieszkańców, zwłaszcza wśród
grup zagrożonych wykluczeniem. Znalazło 

w niej zatrudnienie kilkanaście osób,
 a dodatkowo spełnia rolę ważnego

aktywizatora społecznego w regionie.
Spółdzielnia oferuje usługi budowlane,

remontowe, wykończeniowe 
i motoryzacyjne.

 


