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rzedsiębiorstwa społeczne 
stanowią coraz większy 
odsetek podmiotów pro-
w a d z ą c yc h  d z i a ł a l n o ś ć 

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 są prowadzone nie 
tylko w ramach spółdzielni socjal-
nych, ale także spółek non profit 
i organizacji pozarządowych oraz 
centrów integracji społecznej.

Centrum Integracji Społecznej 
w  Śremie jest prowadzone przez 
Fundację na Rzecz Rewaloryzacji 
Miasta Śrem i zainaugurowało swoją 
działalność 1 grudnia 2016 roku. Na 
podstawie złożonego wniosku do 
Urzędu Marszałkowskiego Fundacja 
otrzymała dofinansowanie w wy-
sokości 60% kosztów pierwszego 
wyposażenia CIS-u. Do udziału 
w zajęciach uczestnicy są kierowani 
na podstawie skierowań z Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Śremie. Są to 
osoby bezdomne oraz długotrwa-
le bezrobotne, które samodzielnie 
nie mogą zaistnieć na rynku pracy. 
W ramach reintegracji zawodowej 
są prowadzone dwa warsztaty: sto-
larsko-budowlany i porządkowy. Po-
czątkowo w obu warsztatach uczest-
niczyło 15 osób, natomiast od maja 
2017 roku zwiększono ich liczbę do 
25. Uczestnicy Centrum za udział 
w zajęciach w ramach warsztatów 
otrzymują świadczenie integracyjne 
w wysokości 50% zasiłku dla bezro-

botnych – w okresie próbnym przez 
1 miesiąc oraz 100% zasiłku dla bez-
robotnych – w okresie uczestnictwa 
przez 11 miesięcy. Świadczenia inte-
gracyjne są refundowane w ramach 
współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Śremie. Wszyscy uczestnicy 
są objęci przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej ubezpieczeniem zdro-
wotnym oraz składkami społeczny-
mi. Wraz ze świadczeniem integra-
cyjnym co miesiąc otrzymują paczki 
żywnościowe w ramach posiłków 
oraz systematycznie są im przekazy-
wane środki czystości. Od początku 
działalności do Centrum zostało 
skierowanych już ponad 30 osób.

Obecnie w zajęciach bierze udział 
14 uczestników, w tym 10 osób jest 
od początku założenia Centrum. 
Centrum Integracji Społecznej 
współpracuje łącznie z 12 pracodaw-
cami. W chwili obecnej uczestnicy 
realizują program zajęć reintegracji 
zawodowej i  społecznej u  pięciu 
pracodawców. Uczestnictwo w CIS-
ie znacznie przyczynia się do 
wzmocnienia samooceny i poczucia 
własnej wartości oraz zwiększenia 
motywacji do aktywności zawo-
dowej i szukania pracy. Uczestnicy 
kształtują i wzmacniają nawyki pra-
cy oraz dążenie do kształtowania ak-
tywnej i odpowiedzialnej postawy 
życiowej, aby własnym staraniem 
osiągnąć samodzielność ekono-
miczną dzięki zatrudnieniu. Do naj-
większych osiągnięć CIS-u można 
zaliczyć przede wszystkim fakt, że 
dzięki powyższym działaniom czte-
ry osoby już podjęły zatrudnienie 
na umowę o pracę, a dwie kolejne   

podejmą pracę od stycznia 2018 
roku. W ramach projektu Wielkopol-
skie Centrum Ekonomii Solidarnej 
aktualnie trzy osoby realizują w CIS-
ie indywidualny program zatrud-
nienia. Kadra i  uczestnicy odbyli 
spotkania konsultacyjno-doradcze 
z doradcą z Fundacji Pomocy Wza-
jemnej Barka z Poznania, przeszli 
szkolenie „Spadochron” oraz war-
sztaty motywacyjne. Korzystają tak-
że ze szkoleń wewnętrznych oraz 
szkoleń i warsztatów prowadzonych 
w ramach współpracy z Fundacją 
Pomocy Wzajemnej Barka.

Centrum podejmuje też liczne dzia-
łania reintegracyjne na rzecz uczest-

ników i kadry prowadzącej CIS, które 
mają na celu naukę i poprawę zasad 
komunikacji oraz budowanie więzi 
interpersonalnych. W październiku 
wszyscy uczestniczyli w wyjeździe 
integracyjnym Szlakiem Piastow-
skim – do Biskupina i Gniezna. Zbli-
żają się święta, tak więc uczestnicy 
i kadra CIS-u zasiądą niebawem przy 
wspólnym wigilijnym stole.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjal-
na Paumark to prężnie rozwijające 
się przedsiębiorstwo, które w tym 
roku dba o utrzymanie porządku 
i  czystości oraz pielęgnację tere-
nów zielonych na terenie osiedla 
Jeziorany w Śremie na rzecz Spół-

dzielni Mieszkaniowej w  Śremie 
(obsługiwany teren to powierzchnia 
łącznie 75.000 tys. m kw.!), sprząta 
nieruchomości na budowie na rzecz 
Everest Development, podejmuje 
się też innych zleceń z powyższego 
zakresu. Zainicjowało także powsta-
nie kolejnej spółdzielni. Paumark 
ma więc co świętować i w prezencie 

gwiazdkowym spółdzielcy otrzy-
mają znaczące bony upominkowe. 
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjal-
na Warta właśnie została zarejestro-
wana i liczy pięciu członków. Będzie 
zajmować się porządkowaniem 
wnętrz, klatek schodowych, sprzą-
taniem deweloperskim. Od grudnia 
trzy osoby będą zatrudnione na 
część etatu, a od stycznia 2018 roku 
dwie osoby na pełen etat. Na wypo-
sażeniu będzie m.in. profesjonalna 
zamiatarka i szorowarka. Obie spół-
dzielnie wkrótce będą korzystały 
z dużej hali magazynowej (260 m 
kw.). Plany rozwojowe są ambitne, 
sprzętu przybywa – potrzeba dobre-
go i obszernego zabezpieczenia.

Członkowie obu Spółdzielni, a także 
Stowarzyszenia Animatorów Eko-
nomii Społecznej Gospodarki Ryn-
kowej „Szansa”, z którym już jakiś 
czas temu otworzyli Klub Mieszkań-
ców przy ul. Przemysłowej 5, pla-
nują wspólne spotkanie wigilijne. 
A przedtem obchody 2-lecia dzia-
łalności gospodarczej Paumarku, 
bo, jak podkreśla prezes Spółdzielni 
Arkadiusz Wieliński, w pierwszym 
roku działalności jest jeszcze wiele 
niewiadomych, a drugi rok już daje 
powód do patrzenia w przyszłość 
z optymizmem.

Jest praca dzięki spółdzielniom socjalnym 
w powiecie śremskim! 
A Ostatnie tygodnie roku to czas podsumowań, przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i planowania przyszłości. Miasto Śrem i powiat śremski 
sprzyjają rozwojowi ekonomii społecznej. Prężnie działające Centrum Integracji Społecznej, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark oraz 
właśnie powstała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Warta 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.

Paumark - dbałość o sprzęt to podstawa profesjonalizmu Warta - spotkanie założycielskie Spotkanie szkoleniowe w CIS-ie

W Biskupinie - wyjazd integracyjny CIS-u


