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rzedsiębiorstwa społecz-
ne stanowią coraz więk-
szy odsetek podmiotów 
prowadzących działalność 

gospodarczą. Różnią się od � rm ko-

mercyjnych przeznaczeniem zysku, 

którego nie dzielą pomiędzy założy-

cieli. Służy on reintegracji członków, 

może być inwestowany w rozwój 

wspólnoty lokalnej lub utworzenie 

nowego miejsca pracy. A działania 

przedsiębiorcze prowadzone są nie 

tylko w ramach spółdzielni socjal-

nych, ale także spółek non profit 

i organizacji pozarządowych oraz 

centrów integracji społecznej.

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysfo-

rii” swoją ofertę kieruje szczególnie 

do osób z  orzeczeniem o  niepeł-

nosprawności i tych, które wracają 

na rynek pracy i nie chcą być na-

rzędziem do zarabiania pieniędzy, 

ale chcą być częścią zespołu. Spół-

dzielnia zatrudnia 49 opiekunek. 

W ostatnim czasie istotnie rozsze-

rzyła formy wsparcia w  zakresie 

radzenia sobie z  problemami fi-

nansowymi i bytowymi. Prowadzi 

dystrybucję żywności z  Banku 

Żywności oraz poradnictwo w za-

kresie upadłości konsumenckiej. 

Ściśle współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy, co zaowocowało 

stażami dla osób z grupy zagrożonej 

wykluczeniem. W ciągu pierwszego 

okresu działalności uzyskała dobry 

wynik finansowy, co pozwala na 

zatrudnienie nowych osób i realiza-

cję nowych zadań, przy czym nadal 

trwa szukanie możliwości rozwoju 

spółdzielni poprzez zamówienia 

publiczne, stąd przygotowywanie 

kadry do realizacji związanych z tym 

projektów. W grudniu, jak podkreśla 

wiceprezes Spółdzielni Grażyna Sta-

chowiak, w ramach współpracy ze 

szkołami, wzorem poprzednich lat, 

„Uciec Dysforii” będzie przekazywać 

upominki świąteczne osobom z gru-

py wykluczenia i oczywiście planuje 

spotkanie wigilijne dla spółdzielców.

22 listopada br. w Poznaniu, na kon-

ferencji sieciującej partnerstwa lo-

kalne, organizowanej przez Związek 

Organizacji Sieć Współpracy Barka 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu pt. „Społecz-

nie odpowiedzialne zamówienia 

publiczne”, Grażyna Stachowiak 

z „Uciec Dysforii” oraz Błażej Mat-

czuk, p.o. specjalisty ds. pożytku 

publicznego i wolontariatu Urzędu 

Miejskiego w Obornikach, przedsta-

wili temat „Zlecanie realizacji zadań 

publicznych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie” w oparciu o prak-

tyczną współpracę Spółdzielni 

i Gminy.

W Obornikach powstało także nowe 

przedsiębiorstwo społeczne – BRAT-

-BUD, a do rejestracji przygotowuje 

się grupa inicjatywna Spółdzielni 

Socjalnej Mesym, która będzie się 

zajmowała wypożyczaniem samo-

chodów.

BRAT-BUD Spółka z o.o. non pro-

fit rozpoczęła działalność dzięki 

wsparciu szkoleniowo-doradczemu 

Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka 

w ramach projektu Wielkopolskie 

Centrum Ekonomii Solidarnej. Dota-

cja, jak zaznacza Bartłomiej Tecław, 

umożliwiła zakup niezbędnego 

sprzętu, maszyn i urządzeń budow-

lanych, specjalistycznego opro-

gramowania do kosztorysowania, 

a także samochodu dostawczego. 

Dużym wsparciem jest otrzymywa-

na pomoc doradcza oraz środki pie-

niężne ze wsparcia pomostowego. 

Dzisiaj spółka zatrudnia pięć osób 

na umowę o pracę, w tym trzy oso-

by na pełen etat, a dwie na pół eta-

tu. BRAT-BUD zajmuje się głównie 

świadczeniem usług brukarskich, 

ale także usług ogólnobudowlanych 

i związanych z odśnieżaniem. Pro-

ponuje kompleksową usługę – od 

projektu, dobór kostki brukowej 

czy materiału budowlanego, aż po 

sprawne wykonawstwo. Pracuje 

z klientami indywidualnymi i jed-

nostkami samorządu terytorialne-

go. Myśli też o reintegracji – będzie 

uczestniczyć w jarmarku świątecz-

nym w Obornikach 10 grudnia br., 

a potem urządzi spotkanie wigilijne 

dla swoich pracowników.

Na wspomnianej konferencji „Spo-

łecznie odpowiedzialne zamówienia 

publiczne” 22 listopada 2017 roku 

Gmina Oborniki otrzymała Honoro-

wy Tytuł Samorząd Zaangażowany 

za rozwój ekonomii społecznej na 

swoim terenie.

Centrum Integracji Społecznej w Ro-

goźnie 1 października 2017 roku 

świętowało pierwszy rok działalno-

ści.

„Rozpoczynaliśmy z 20 uczestnika-

mi – opowiada kierownik CIS-u Kry-

styna Gromanowska – a  obecnie 

Indywidualny Program Zatrudnie-

nia Socjalnego realizuje 45 osób”. 

Utworzono drugą grupę w  war-

sztacie porządkowo-ogrodniczym. 

Zwiększono liczbę osób warsztatu 

krawieckiego, realizującego IPZS 

w Sofastyl. Wzmocniono również 

grupę z warsztatu remontowo-bu-

dowlanego. Nawiązano współpracę 

z � rmą „Spajder-chrom” z Rogoźna.

Centrum Integracji Społecznej w Ro-

goźnie głównie realizuje zlecenia 

ręcznego oczyszczania miasta oraz 

utrzymania zieleni z Urzędu Gmi-

ny Rogoźno oraz od osób prywat-

nych i firm, podobnie jak warsztat 

remontowo-budowlany. W CIS-ie 

działa także warsztat opiekuńczy: 

jego uczestniczki z wielkim odda-

niem i zaangażowaniem sprawują 

opiekę nad swymi podopiecznymi 

w ramach zleceń z GOPS-u. Uczest-

nicy CIS-u korzystają ze wsparcia 

doradcy zawodowego oraz psy-

choterapeuty. W ramach projektu 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii 

Solidarnej wzięli udział w szkoleniu 

„Spadochron” i treningu interperso-

nalnym. Zawsze w różnych bardzo 

trudnych życiowych sytuacjach 

mogą liczyć na pomoc kierownika, 

instruktorów i pracownika socjalne-

go. Oprócz stałych zajęć organizowa-

ne są różne formy integracji poprzez 

wyjazdy do kina, wycieczki, wizyty 

studyjne w innych CIS-ach, rajdy 

rowerowe połączone z piknikiem. 

Uczestnicy bardzo chętnie pomagali 

np. podczas organizacji Półmara-

tonu Rogozińskiego czy jarmarku 

bożonarodzeniowego. Dbają o groby 

zasłużonych rogoźnian, o miejsca 

pamięci, uczestniczą w uroczystoś-

ciach z okazji 3 Maja i 11 Listopada.

Niedługo święta Bożego Narodzenia, 

dlatego już teraz kadra CIS-u planuje 

taki podział prac, aby nic nie zakłó-

ciło tradycyjnego spotkania wszyst-

kich uczestników i pracowników.

Nowy Rok 2018 to nowe marzenia. 

CIS ma do remontu pawilon, który 

wspaniale służyłby jako warsztat, 

np. ślusarski. Własnymi siłami trud-

no będzie to zrealizować, ale… może 

przy do� nansowaniu, kto wie?

Z CIS-em w Rogoźnie ściśle współ-

pracuje Spółdzielnia Socjalna Opus.

„Na chwilę obecną zatrudniamy 

czterech pracowników i w najbliż-

szym czasie będzie zatrudniony 

uczestnik CIS-u – mówi Aneta Karaś, 

prezes Spółdzielni.  – Aktualnie zaj-

mujemy się utrzymaniem terenów 

zielonych oraz remontami klatek 

schodowych i  mieszkań. Współ-

pracujemy z CIS-em w Rogoźnie, 

wspólnie organizujemy wyjazdy, 

np. do kina, w grudniu zaplanowa-

ny jest wspólny udział w jarmarku 

świątecznym i wigilia”.

Powiat obornicki: spółdzielnie socjalne sprawnie działają na rynku pracy 
A Ostatnie tygodnie roku to czas podsumowań, przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i planowania przyszłości. Władze samorządowe gmin 
powiatu obornickiego sprzyjają rozwojowi ekonomii społecznej. Centrum Integracji Społecznej i spółdzielnia socjalna w Rogoźnie, spółdzielnia 
socjalna, spółka non pro� t oraz grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej w Obornikach pokazują, że warto postawić na przedsiębiorczość społeczną.

Artykuł sponsorowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) jest realizowany przez partnerów: 

Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

CIS z Rogoźna na Rajdzie 
z udziałem Burmistrza Romana  Szuberskiego

Grażyna Stachowiak ze Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” 
i Błażej Matczuk z Urzędu Miejskiego w Obornikach 

na konferencji dot. zamówień publicznych

CIS z Rogoźna porządkuje miejsce pamięci

Wręczenie Honorowego Tytułu Samorząd Zaangażowany dla Obornik


