
Biuletyn   

Zarząd Województwa Lubelskiego  
w dniu 2 lipca 2013 roku zatwierdził 
uchwałą Wieloletni regionalny plan 
działań na rzecz promocji i upowszech- 

niania ekonomii społecznej oraz rozwoju insty-
tucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia  
w województwie lubelskim na lata 2013-2020 
opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie. Proces przygotowania 
dokumentu trwał prawie 2 lata. 

W procesie tworzenia istotne znaczenie 
miała analiza sytuacji społecznej regionu. Bez-
robocie, bieda, niepełnosprawność, starzenie 
się społeczeństwa, spadek liczby ludności, niska 
przedsiębiorczość – to tylko niektóre problemy, 
z którymi boryka się województwo. Mecha-
nizmy gospodarki społecznej mają być szansą 
na aktywizację grup defaworyzowanych na ot-
wartym rynku pracy. 

Właściwa diagnoza to początek planowania 
wszelkich działań. Aby uzyskać jak najbardziej 
aktualne informacje, Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Lublinie w 2012 roku zlecił 
przeprowadzenie badania sektora podmiotów 
ekonomii społecznej. Czytając raport, można 
zauważyć kilka głównych problemów, które 
były odniesieniem do dalszego planowania roz-
woju ekonomii społecznej w województwie.  
W Planie rozwoju ekonomii społecznej zap-
roponowano rozwiązania, które mają być 

odpowiedzią na te problemy. Z udziałem 
zespołu ekspertów, został opracowany zestaw 
celów głównych, szczegółowych i działań. 
Zespół pracowników ROPS w Lublinie starał 
się, aby były one ze sobą ściśle powiązane  
i stanowiły spójną całość. Pierwszym celem 
jest stworzenie spójnego systemu insty-
tucji wsparcia ES w  województwie, ponieważ 
od 2008 do 2012 roku funkcjonowało 20 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.  
W samym Lublinie aż dwanaście. Dysproporcje 
pomiędzy możliwością uzyskania wsparcia  
w Lublinie i pozostałych miastach były ogromne.

Drugi cel podejmuje temat współpracy 
między instytucjami oraz wspierania rozwoju 

porozumień i partnerstw lokalnych. Ekonomia 
społeczna jest obszarem, w którym powin- 
ny współpracować i przenikać się wszyst-
kie sektory. Wówczas będzie stanowić całość. 
Bez współpracy i partnerstw nie będzie 
się rozwijać. Należy tak budować relacje  
w społeczności lokalnej, by mieszkańcy wspie-
rali te działania, korzystali z usług i kupowa-
li produkty wytwarzane przez spółdzielców. 
Poza tym ważne jest włączanie do systemu 
współpracy różnych instytucji samorządowych: 
OPS, PUP, PCPR. Niejednokrotnie każda z nich 
zajmuje się tym samym klientem. Należy za-
tem zadbać o przepływ informacji i współpracę 
pracowników, których celem jest wypro-

wadzenie go z pomocy społecznej i osiągnięcie 
niezależności finansowej. To już kolejny cel 
Planu, mianowicie zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej społeczności loklanych 
w kontekście rozwiązań ekonomii społecznej 
oraz wzmocnienie potencjału podmio- 
tów ekonomii społecznej. Ważnym wydaje się 
podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych  
w przedsiębiorstwach społecznych. Wiedza to 
edukacja. Połączona z promowaniem, upowsze-
chnianiem ekonomii społecznej stanowi  kolejny 
cel Planu.  Jeśli aktualizujemy wiedzę, mamy 
szansę na zbudowanie czegoś nowego, cieka-
wego, na rozwój. Jeśli nie będziemy mówić o tym  
głośno, to nic się nie zadzieje. Może powinny 
pojawić się bilbordy, które przekazują treści, nie 
tylko hasła. Z ekonomią społeczną powinniśmy 
wyjść na ulicę, organizować festyny, targi, robić 
małe zamieszanie. Takie działania są podejmo-
wane, jednak wciąż odczuwa się ich niedosyt. 

Istotne wydaje się fakt, że w realizacje Planu 
będzie zaangażowane szerokie grono instytucji, 
nie tylko samorządowych. Od ich współpracy, 
przychylności i woli włączenia ekonomii społecznej 
w życie gmin, powiatów i województwa zależy po-
wodzenie  i skuteczność podejmowanych działań. 
Zachęcamy do zapoznania się z Programem, który 
jest umieszczony na stronie www.rops.lubelskie.
pl w zakładce ekonomia społeczna. 
ROPS w Lublinie

Wspólne działanie warunkiem 
rozwoju ekonomii społecznej

Zapraszamy do 
odwiedzania wio-
sek tematycznych  
w naszym regionie. 
Strona 4-5

„Łuksja” zatrudnia 236 
pracowników.  
70 procent z nich to  
osoby niepełnospra-
wne.  Strona 2

Emaus. Ekonomia 
Społeczna  
z Krężnicy Jarej bez 
zbędnych definicji. 
Strona 6-7
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Regionalny ośRodek 
polityki społecznej  
w lublinie

Projekt „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia  
w regionie - Drogowskaz rozwoju społecznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bezpłatny dodatek,  9 sierpnia 2013

Ekonomii Społecznej

Zespół ekspertów ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w woj. lubelskim
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Ł
ukowianka Ewa Lisiecka 
pracuje jako szwaczka 
od 1985 r. Nie wyobraża 
sobie innego zajęcia. Nie-
dawno dołączyły do niej 

dwie córki, które idąc w ślady mamy 
pielęgnują rodzinną tradycję. Panie 
już od kilku lat szyją ubrania dla 
jednego z najbardziej prestiżowych 
i ekskluzywnych domów mody na 
świecie. Dla brytyjskiego Burberry.  
Jak to możliwe? Zatrudnia je 
spółka „Łuksja”, której wyroby 
trafiają do najlepszych marek 
odzieżowych oraz luksusowych 
butików we Francji. Oprócz Ewy 
i jej córek, w firmie pracują 233 
osoby z czego ponad 70 procent 
to niepełnosprawni, ze schorze-
niami psychicznymi, ruchowymi, 
osoby niedowidzące, niedosłyszące,  
a także głuchonieme. 

„Łuksja” to największy we 
wschodniej części Polski producent 
i eksporter odzieży. Firma stale  
umacnia swoją pozycję dzięki wy-
kwalifikowanej kadrze, którą traktu- 
je dosłownie jak członków rodziny.  
- Najważniejsi są ludzie, których za-
trudniamy. Mają być doceniani i czuć 
satysfakcję z pracy, którą wykonują. 
Ze względu na specyfikę firmy i oso-
by niepełnosprawne, które stanowią 
jej trzon, staramy się pomagać im  
w różnych, nawet osobistych spra- 
wach tak, aby byli jak najmocniej  
z nami związani – zapewnia Zofia 
Żuk, prezes „Łuksji”. 

Firma wyrosła na podwalinach 
powstałej w 1950 r. Spółdzielni 
Inwalidów. Od początku była 
związana z branżą odzieżową. - 
Gdy byłam jeszcze zastępcą pre- 
zesa i członkiem zarządu, na  
szwalni szyliśmy tylko pościel  
i prześcieradła. Później dopie- 
ro wprowadziliśmy inne fasony, 
np. dresy i odzież roboczą – wspo-
mina Zofia Żuk. - Pamiętam, że 
przez dłuższy czas sprzedawaliśmy 
ubrania tzw. marmurkowane na 
Wschodzie, m.in. na Ukrainie. Nie-
stety po burzliwych przemianach 
politycznych, okazało się, że nie 
będąc spółką nie mamy prawa już 
sprzedawać naszych towarów. To był 
bardzo trudny moment. Co zrobić 

z ponad połową asortymentu? 
Musiałam działać błyskawicznie. Nie 
poddałam się, wróciłam na Ukrainę 
i zaczęłam się szkolić. W krótkim 
czasie pod Kijowem założyłam 
pierwszą, polsko-ukraińską spółkę 
joint venture. Dzięki temu mogliśmy 
resztę towarów wyeksportować. 
Nie straciliśmy zainwestowanych 
pieniędzy.

„Łuksja” otarła się o ryzyko  
z którym nieodłącznie wiąże się 
prowadzenie działalności w sekto-
rze ekonomii społecznej. Ambitni 

przedsiębiorcy starają się zapewnić 
miejsca pracy dla osób w trudnej sytu-
acji życiowej, zapobiec ich potencjal-
nemu wykluczeniu z życia społecznego  
i pomóc uwierzyć we własne możliwości. 
Nic jednak nie uwalnia od stresu i 
ciągłych starań o uniknięcie ryzyka fi-
nansowego i problemów ze zleceniami. 
Stale też należy udzielać pracownikom 
potrzebnego wsparcia meryto- 
rycznego i psychicznego. 

- Dla pani Zofii jesteśmy kimś 
więcej niż szarymi pracownikami. 
Może to zabrzmi jak jakiś banał, 

ale czujemy, że firma o nas dba jak  
o własne dzieci – wspomina Agata 
Łopacka, szwaczka. Kobieta pracuje w 
„Łuksji” od 29 lat. – Ta praca odmieniła 
moje życie – zapewnia Agata. – Sie-
dem lat temu zmarł mój mąż. To był 
dla mnie i moich córek krytyczny mo-
ment. Gdyby nie ta praca, nie wiem, co 
bym zrobiła – wspomina Ewa. 

Obydwie panie, Agata i Ewa 
Lisiecka, mogą pochwalić się jed- 
nymi z najdłuższych staży pracy  
w firmie. One również należą do tej 
grupy pracowników, którzy z „Łuksją”  

związani są od lat. Na wiosnę  
i jesienią, w trakcie sezonowych przerw, 
spędzają urlop organizowany przez 
firmę. – Oprócz turnusów rehabilita-
cyjnych, zdarza się, że zabieramy naszych 
pracowników za granicę. Byliśmy  
w Egipcie i Ziemi Świętej. Zawsze jest to 
dla nas taką chwilą oddechu, szansą na  
odpoczynek i nabranie jeszcze więk- 
szej energii do pracy – wyjaśnia Zofia 
Żuk.

Działalność firmy wykracza daleko  
poza zakład produkcyjny, pokoje  
kierowników i członków zarządu. 

Spółka wspiera też lokalne środo-
wisko osób niepełnosprawnych. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu Zofii Żuk  
w Łukowie ponad 10 lat temu 
powstały pierwsze Warsztaty 
Terapii Zajęciowej, które obecnie  
prowadzi Stowarzyszenie „Cen-
trum Przedsiębiorczości, Inte-
gracji i Edukacji”.  Naturalną 
kontynuacją warsztatów stał się 
powołany przy wsparciu wójta  
Stoczka Łukowskiego Marka Czuby, 
Zakład Aktywności Zawodowej. Sku-
pia on osoby niepełnosprawne, które 

mogą pracować, wykonywać pewne 
proste zawody i zarabiać na siebie. To 
daje im ogromną satysfakcję. 

Pamiętną datą w historii “Łuksji” 
był rok 1999. Wtedy oddano do użytku 
nowe skrzydło budynku mieszczące no-
woczesne pomieszczenia produkcyjne 
i przychodnię rehabilitacyjną. Kolejny 
boom nastąpił w latach 2001-2005. Wy-
mieniono w większości park maszynowy 
i wprowadzono komputerowy system 
przygotowania produkcji. To jednak nie 
koniec wielkich zmian, jakie czekają 
„Łuksję”. Plany są bardzo ambitne.

- Stale udoskonalamy naszą firmę. 
Bez tego nie ma przecież rozwoju. 
Obecnie budujemy parterowy, nowo-
czesny zakład produkcyjny oddalony  
o trzy kilometry od centrum Łukowa, 
we wsi Łazy. Zakład będzie wyposa-
żony w nowoczesny sprzęt, m.in. bar-
dzo przydatny w produkcji skaner do 
skanowania sylwetek. Zainwestujemy 
również w transport, dzięki czemu 
będzie można swobodnie przewozić 
belki i tkaniny do innych zakładów – 
zapowiada Zofia Żuk. 

Obecny budynek spółki w Łukowie 
nie będzie jednak świecił pustkami.  
Pani Zofia chce, aby przynosił zysk  
w chwilach obniżonej wydajności  
spółki czy sezonowej przerwy. Miej- 
sce to za kilka lat ma szansę by stać  
się wielkim i profesjonalnie wyposa- 
żonym kompleksem dla osób 
niepełnosprawnych. „Łuksja” wiąże  
z nim wielkie plany. - Do niego prze- 
prowadzą się prowadzone przez nas  
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Chciała- 
bym również w przyszłości utworzyć  
w nim, przy pomocy zewnętrznych firm  
i partnerów, Warsztat Terapii Dla Dzieci  
Autystycznych, Inkubator Przedsiębior-
czości oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. To są moje marzenia. Mam 
nadzieję, że się spełnią – zapewnia Zofia 
Żuk. To wszystko czego Pani pragnie? –  
pytamy. – W Łukowie przydałyby się  
jeszcze jakieś nowe mieszkania, w pełni  
przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych. Kto wie, może kiedyś…-  
urywa pani Zofia.  
Tomasz Biaduń

Za nasz sukces odpowiadają 
ludzie, których zatrudniamy }

Uczestnik konkursu plastycznyego zorganizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Łukowie 

„Łuksja” produkuje odzież dla ekskluzywnych marek 
odzieżowych

Łuksja produkuje odzież dla 
najsłynniejszych marek jak 
brytyjski dom mody Bur-
berry czy Max Mara i eksklu-
zywnych butików we Francji Fo
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Firma stale umacnia swoją pozycję 
dzięki wykwalifikowanej kadrze
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Tatarzy w lubelskiej dzielnicy Tatary
Koncepcja wiosek tematycznych zyskuje coraz większe grono zwolenników. Idea ta może być zakorzeniana także w miastach, miasteczkach,  
a nawet dzielnicach. W przypadku Dzielnicy Tatary, mogą to być odniesienia do historii i życia codziennego Tatarów na Lubelszczyźnie.

Od 2006 r. Lublin podzielony jest 
na 27 jednostek pomocniczych  
o statusie dzielnic. Dawna struktura 
zwyczajowa wymaga jednak 
ukształtowania przez mieszkańców 
tożsamości tych terenów. Pomóc 
w tym mogą m.in. działania ini-
cjowane w dzielnicach czy osied-
lach np. wokół tematów przewo-
dnich, które wyróżniają dany obszar  
od pozostałych. 

W przypadku Dzielnicy Tatary, mogą 
to być odniesienia do historii i życia 
codziennego Tatarów na Lubelszczyźnie. 
Przykładem wydarzenia kultywującego 
tradycje tej grupy ludów był „Festi-
wal Kultury Tatarskiej” zorganizowany  
w dniu 30 czerwca 2013 r. w Lublinie na 
Tatarach. 

Mieszkańcy Dzielnicy i inni Lu-
blinianie mieli okazję poznać historię, 
tradycję oraz kulturę Tatarów m.in. dzięki 
Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości 

Studzianka, które od lat pielęgnuje  
dziedzictwo kultury tatarskiej w woje-
wództwie lubelskim. W programie 
znalazły się liczne atrakcje, m.in. konkur-
sy, turniej łuczniczy, warsztaty strzelania  
z łuku (popularne szczególnie wśród 
najmłodszej widowni), prezen- 
tacja uzbrojenia, czy broni rycerskiej  
i tatarskiej oraz inscenizacja bitwy  
z 1341 r. między oddziałami tatarskimi 
a wojskami dowodzonymi przez króla 
Kazimierza Wielkiego. Dużym zainte- 
resowaniem cieszyły się również war- 
sztaty kuchni tatarskiej i serwowane 
przysmaki.

Ponadto można było obejrzeć 
występ zespołu „Gwiazdy Czeczeni”  
i zespołu Buńczuk” z Białegostoku, 
czy też posłuchać wystąpień na temat 
motywu tatarskiego w literaturze,  
sztuce i poezji oraz opowieści o życiu 
codziennym Tatarów.  
Arkadiusz Biały Mieszkańcy dzielnicy mieli okazję poznać historię i kulturę Tatarów

Nagroda dla 
chełmskiego CIS-u}Kanon lektur dla liderów 

ekonomii społecznej }
„Tworzenie modeli bizneso-
wych. Podręcznik wizjonera.”  
Osterwalder Alexander, Pigneur Yves

470 menedżerów i specjalistów  
z 45 krajów, dla których wymyślanie 
i wdrażanie innowacji to chleb pow-
szedni, pokazuje jak zmienić sposób 
myślenia o tworzeniu nowoczesnych 
modeli biznesowych.

Według większości recenzji, 
książka otwiera oczy na nowoczesne 
sposoby prowadzenia działalności 
i systematyzuje wiedzę, która na  
pierwszy rzut oka jest oczywista,  
a jednak nie jest w pełni wykorzy-
stywana przez większość z nas.

Szkieletem książki jest obraz-
kowy szablon, który powinniśmy 
wypełnić przy wymyślaniu własnych 
modeli biznesowych. Szablon to-
warzyszy nam przez cały czas.  
W pierwszej częściksiążki au-
torzy omawiają jego poszczególne  
elementy i powiązania między nimi. 
Wskazują co jest ważne dla klienta  
i jak tworzyć dla niego wartość, a z 
drugiej strony zwracają uwagę na to 

co jest ważne dla przedsiębiorcy, aby 
zyskał to co zamierzył i zaplanował.

Dalsze części książki przeprowa-
dzają nas przez kroki tworzenia no-
woczesnych modeli biznesowych 
w taki sposób, aby nasza wizja była 
spójna, kompletna i przede wszystkim 
możliwie łatwa w realizacji. Wszystko 
to okraszone jest wieloma przykłada-
mi z najbardziej znanych firm świata.

Obowiązkowa lektura dla 
każdego, kto prowadzi firmę, a 
zatem również liderów ekonomii 
społecznej.

„Braterstwo, solidarność, 
współdziałanie. Pisma 
spółdzielcze i stowarzysze-
niowe.”
Edward Abramowski

Kolejna książka warta przeczyta-
nia przez wszystkich zajmujących 
się ekonomią społeczną. 280 
stron, w tym najważniejsze tek-
sty Abramowskiego o tej tematyce. 
Między innymi   „Idee społeczne ko- 
operatyzmu”, „Kooperatywa jako spra-
wa wyzwolenia ludu pracującego”, 

„Znaczenie spółdzielczości dla 
demokracji”, „Stowarzyszenia i ich 
rola”, „Związki Przyjaźni” i inne. Oprócz 
tego jako bonus unikatowy tekst 
Jana Wolskiego „Z przemówień Ed-
warda Abramowskiego” oraz obszerne 
posłowie Remigiusza Okraski „Bra-
terstwo ponad wszystko”. 

To nie jest książka tylko o spół- 
dzielczości. To książka o szlachet- 
nej i wizjonerskiej idei Abra- 
mowskiego, który akcentował 
znaczenie prawdziwej demokracji, 
oddolnej współpracy, braterstwa  
i przyjaźni, jako dróg ku lepszemu 
światu, pozbawionemu wad kapi-
talizmu i marksowskiego socja- 
lizmu. Jeden z najwybitniejszych 
polskich myślicieli, twórca oryginal-
nego systemu etycznego, wykłada 
swoje koncepcje nie za pomocą 
naukowego żargonu i wizji oder-
wanych od życia, lecz malowni- 
czym i przystępnym językiem, 
odwołując się do codziennych 
ludzkich postaw, problemów 
społecznych i ekonomicznych oraz 
sposobów ich rozwiązywania. MJ

13 czerwca obchodziliśmy 
dziesięciolecie ustawy  
o zatrudnieniu socjal-

nym. Po raz pierwszy w polskim 
ustawodawstwie zostały zdefinio-
wane osoby zagrożone wyklucze- 
niem społecznym, jako osoby, które ze 
względu na swoją sytuację życiową, 
nie są w stanie zaspokoić własnym 
staraniem swoich podstawowych 
potrzeb życiowych i znajdują się  
w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemożliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w życiu zawodowym, 
społecznym i rodzinnym.

Dziesięciolecie ustawy obchodzo-
no między innymi podczas Targów 
Aktywnych Form Pomocy w Gorzo-
wie Wielkopolskim oraz Drzonkowie.  
Dla uczestników z całej Polski Targi 
były okazją do wymiany doświadczeń  
z gmin, organizacji pozarządowych, 
spółdzielni socjalnych i innych pod-
miotów, wykorzystujących aktywne 
formy pomocy.

Podczas targów na Gali Jubile- 
uszowej wręczono nagrody i wy- 
różnienia Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej pod tytułem „Dobra 
Praktyka Aktywnych Form Pomocy 
za 2012 rok”. W gronie laureatów 
nagród „dobre praktyki” zostało 
wyróżnione między innymi Centrum 
Integracji Społecznej z Chełma.

Chełmski CIS jest doskonałym 
przykładem funkcjonowania 
rozwiązań ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. Tu praca polega przede 
wszystkim na uczestnictwie w jed-
nej z pięciu grup zawodowych. Są to 
grupy remontowo – porządkowa, ku-
linarno – porządkowa, opiekuńczo – 
porządkowa, porządkowa i fryzjerska. 
Ważnym aspektem tej działalności 
jest reintegracja społeczna.  Każdy 
uczestnik może skorzystać z indy-
widualnych porad psychologa, socjo- 
terapeuty, doradcy zawodowego, 
pracownika socjalnego, terapeuty 
uzależnień oraz instruktora zawodu.  
Ta kompleksowość, wielowymia-
rowość działań, a jednocześnie indy- 
widualne podejście do każdego  
uczestnika pozwoliło chełmskiemu 
CIS-owi  na osiągnięcie naprawdę 
dobrych efektów. MJ



Kraina rUMianKU na  
sMUTeK i serca  

bolenie

Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu 
Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał 
się w miejscu. Tu możesz upiec chleb, 
ulepić garnek z gliny, znaleźć zioła „na 
smutek i serca bolenie”, wędrować 
cichym rankiem wśród łanów ru- 
mianku, a wieczorem ogrzać się przy 
ognisku lub wypocić w saunie.
Kilkanaście propozycji warsztato- 
wych związanych z twórczością ludową, 
gry terenowe również związane  
z życiem dawnej wsi oraz pełny zakres 
usług związanych ze spa: Zabiegi kos-
metyczne na całe ciało - odżywcze, 
nawilżające, dotleniające, liftingujące, 
regenerujące; maski kosmetyczne: 
maski ściągające, rozgrzewające, 
ziołowe, odżywcze, plastyczne i wiele 
innych; masaże, zabiegi pielęgnacyjne. 
Pielęgnacja biustu i dekoltu... Makijaż 

dzienny i wieczorowy... A wszystko to  
w pięknej, naturalnej scenerii 
wyjętej jakby z cichego i przyjaznego 
skansenu.
Oprócz Krainy Rumianku możemy tu 
odwiedzić  Wioskę Dyniową.

Stowarzyszenie Aktywizacji Pole-
sia Lubelskiego
Hołowno 66, 21-222 Podedwórze
e-mail: warzewo@op.pl
www.krainarumianku.pl
tel. 695 993 378; 510 641 258

WesoŁe sKalisKo  
Z FredeM
Cichobórz zaprasza do epoki kamie-
nia łupanego, gdzie główne postacie 
serialu animowanego Flinstonowie, 
czyli Fred i Barney, oprowadzą tu-
rystów po najciekawszych miejscach, 
przewiozą oryginalnymi pojazdami, 
nauczą rozpalać ogień bez zapałek, 
pokażą, co można zrobić z kamieni  

i co z nich odczytać. Na turystę czeka 
niezapomniana zabawa w labiryncie 
kamiennym.
Poza tym możemy tu obejrzeć bajki  
w dawnym kinie domowym z rzut-
nika i projektora. Zapomnieć o inter-
necie, telefonie i komputerze. Nauczyć 
się wykonywania biżuterii z kamieni, 
kości i muszli oraz pospacerować po 
ciekawym, przypominającym prehi-
storyczne czasy, terenie.    

Wesołe Skalisko
Cichobórz 81, 22-500 Hrubieszów 
Krystyna Garbacz - tel. 785 220 
402
Lucyna Ostrowska - tel. 605 155 
006

W KrólesTWie żab
Kraina wioski tematycznej w Wolicy. 
Tutaj przy żabich koncertach poznamy 
różne gatunki i zwyczaje żab oraz 
ich znaczenie w ekosystemie. Goście 
żabiej krainy poznają utwory lite- 
rackie, w których motywem prze-
wodnim była żaba, a żabi król Kumak 
opowie o historii Wolicy ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia dworków 
ziemiańskich w kulturze polskiej. 
W towarzystwie różnych „żab” można 
nauczyć się szydełkowania, wyszy-
wania, tworzenia kwiatów i palm, 
a przy okazji można dowiedzieć się, 
czym charakteryzowało się wnętrze 
typowego dworku polskiego. Na 
turystę czeka pełno atrakcji z kon-
certami, recytacją poezji lub wido- 

wiskiem teatralnym w wykonaniu 
Zespołu Polanie.

Danuta Hojda - tel. 502 402 397
Królestwo Żab
Wolica 23, 22-500 Hrubieszów
Danuta Hojda - tel. 502 402 397

 ZieMniaKoWo 
 i hisToria WarZyWa

Nowosiółki w gminie Hrubieszów 
zapraszają do Ziemniakowa. Tu 
poznamy historię, znaczenie i za-
stosowanie popularnego ziemniaka. 
Przez większość atrakcji popro-
wadzi nas Pyza, pokazując także 
pola, grządki i ogrody Nowosiółek 
w pięknym krajobrazie wsi. Poza 
tym goście mają możliwość konnej 
przejażdżki, degustacji ziemnia-
czanych potraw, poznania kultury  
i historii miejscowości.

Wioska zaprasza od wiosny do późnej 
jesieni, kiedy to Świętem Pieczonego 
Ziemniaka gospodarze żegnają roboty 
polowe. W zimie możemy przyjechać 
tu na kuligi, ogniska i zabawy zi-
mowe.

Ziemniakowo
Nowosiółki 42, 22-500 Hrubieszów
Jadwiga Dąbrowska - tel. 84 694 
15 57 lub 798 978 808
e-mail: jadzia.d53@interia.pl

sTeFanKoWice – Kolo-
nia. einsTein na Łące
Stefankowice-Kolonia i wieś 
zapraszają do wioski tematycznej, 
gdzie można odrobić pracę domową 
z historii, przyrody, języka polskiego, 
fizyki, a wszystko to podane w inny, 
nietradycyjny sposób, czyli edukacja 
przez praktyczne doświadczenie  
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Strachy, ziemniaki i rumianek. 
Tym żyje współczesna wieś

Przy żabich koncertach poznajemy różne gatunki i zwyczaje żab oraz ich znaczenie w ekosystemie. Przy okazji możemy nauczyć się 
szydełkowania, wyszywania i obejrzeć widowisko teatralne. A może jednak poznać historię ziemniaka opowiadaną przez Pyzę oraz spróbować 
wszelkich ziemnia-czanych potraw. Jeśli to nam nie odpowiada, zawsze można zadbać o urodę i zdrowie w Krainie  
Rumianku. Chęć zmiany i ucieczka od marazmu, wspólna idea i współpraca, wiara w sukces i realizacja marzeń. Wszystko to brzmi jak  
mrzonka szczególnie jeśli takie hasła mają być realizowane na polskiej wsi. Nic bardziej mylnego.
„... Wieś kojarzona ciągle z rolnictwem, przestaje być rolnicza. Wprawdzie dalej uprawiane są pola, ale rzadziej już usłyszeć można na wsi poryki-
wanie krów prowadzonych na pastwisko, kwiczenie świń, domagających się wieczornej strawy, a nawet gdakanie kur i pianie kogutów. Policzmy 
rolników w znanych sobie wsiach, żeby przekonać się, czym i z czego żyje dzisiaj wieś. Problem ten nie dotyczy tylko polskiej wsi. W całym świecie 
obserwuje się tendencje określane jako ewolucję sektorów gospodarki, w której najpierw największe zna-czenie miało rolnictwo, później przemysł,  
a obecnie usługi. W sektorze usług gospodarka staje się mniej dotykalna, dematerializuje się. Na znaczeniu zyskują w niej wiedza, doznania i twór-
czość. Tam, gdzie stare się kończy, coś nowego może się zacząć...” - pisze Wacław Idziak w książce  “Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne.”
Coraz więcej osób z regionów wiejskich dostrzega szerokie możliwości jakie niesie za sobą sektor usług. Zaczyna się coś nowego  
i to nie tylko dla osób, które tworzą wioski tematyczne, ale przede wszystkim dla turystów, którzy poszukują alternatywnych sposobów wypo-
czynku, bez kilkugwiazdkowych hoteli, gdzie nie są anonimowi, a kontakt z drugim człowiekiem jest naturalnym, niewymuszonym priorytetem.
W ostatnich latach w naszym regionie powstaje coraz więcej wiosek tematycznych. Poniżej przedstawiamy miejsca, które warto odwiedzić pod-
czas wakacyjnych wędrówek.

}

W towarzystwie żab można nauczyć się między innymi szydełkowania

edukacja przez praktyczne doświadczenie



w otaczającym świecie przyrody. Tutaj 
zobaczymy stanowisko sosny czarnej, 
podejrzymy pracę prawdziwego  
kowala i stolarza.
Poznać tu można wiele miejsc histo-
rycznych, takich jak park dworski z XIX 
wieczną kuźnią czy cmentarz wojenny 
z I wojny światowej.
Oprócz tego możemy tu podziwiać 
rekonstrukcje bitew, wydarzeń histo-
rycznych i manewrów wojennych oraz 
wziąć udział w grach poligonowych. 

Einstein na łące 
Stefankowice-Kolonia 17, 22-500 
Hrubieszów
Kontakt w poniedziałki i środy od 
godz.9.00 do 15.00, wtorki, czwar-
tki, piątki od godz. 12.00 do 18.00
Janina Mróz - tel. 723 337 082 
e-mail: janinamroz.30@wp.pl

UbrodoWice - nasZe 
podpaŁKi lepsZe niż 
chaŁKi
Jeżeli chcesz poznać historię, tradycję, 
smak podpałek i chleba jedź do Ubrodo-
wic. Wioska przyjmuje gości, częstując 
zarówno chlebowymi smakołykami  
i swojskim jadłem, jak i ciekawą 
historią miejscowości. Tu dowiesz się 
wszystkiego na temat pieczenia chleba 
i młynarstwa oraz wyrobu tradycyjnych 
ludowych kwiatów, pająków i stroików. 
Poznasz, pogłaskasz i nakarmisz różne 
zwierzęta domowe. W Ubrodowi-
cach dowiesz się, jak zrobić prawdzi-
we wiejskie masło, ser i maślankę. Na 
pasjonatów grzybobrania i spacerów 
po lesie czekają wędrówki po oko- 
licznych lasach, gdzie o odpowiedniej 
porze roku można nazbierać kosze 
grzybów i kobiałki malin.

Nasze podpałki lepsze niż chałki
Ubrodowice 16,  
22-500 Hrubieszów
Lucyna Antoniak - tel. 84 691 81 74 
lub 607 827 250

sZpiKoŁosy - cUdoWny 
śWiaT Krasnali

Szpikołosy zapraszają do Świata Kra- 
snali przede wszystkim dzieci, które 
przeżyją mnóstwo przygód i niespo- 
dzianek przygotowanych przez kras-
noludki-pomocników i psotników.  
Maluchy poznają życie wśród jagód,  
borówek, kwiatów i drzew oraz  
arcyciekawą historię miejscowości  
spisaną przez Koszałka-Opałka. 

Dorosłych Koszałek-Opałek po-
prowadzi w  krainę lat szczęśliwego 
dzieciństwa, wspaniałych smaków  
i zapachów, pomoże znaleźć okruchy 
wielkiej historii, poznać ludzi z pasją  
i miłością do własnej ziemi.
Jak podkreślają gospodarze: Tutaj ze 
zdziwieniem odkryjesz zmagania wie-
lu pokoleń społeczników, patriotów  
i twórców, czyli ważne cząstki tego,  
co określamy mianem kultury polskiej. 

Cudowny Świat Krasnali
Szpikołosy 42, 22-500 Hrubieszów
Halina Najczuk - tel. 84 698 14 72  
lub 665 077 776

dZiKi Zachód  
W KUŁaKoWicach  
pierWsZych

Jakie wspólne elementy mają 
kultura indiańska i słowiańska? 
Można dowiedzieć się tego 
przyjeżdżając na Dziki Zachód 
do Kułakowic Pierwszych. Tu-
taj indiańscy wodzowie rodem  
z Ameryki Północnej oprowadzą 
po wiosce indiańskiej, pomogą 
wytropić zwierza, szukać skarbów, 
pokażą gdzie można pojeździć na 
koniu, wykonać pióropusze i inne 
ozdoby. Przy okazji turysta pozna 
historię i kulturę Kułakowic, a także 
spotka kowboja, z którym będzie 
mógł zrobić pamiątkową fotografię. 

Dziki Zachód
Kułakowice Pierwsze 19,  
22-500 Hrubieszów
Dorota Gębala - tel. 530 441 169
Renata Zając - tel. 665 448 199

MorocZyn – WiosKa    
sTrachóW

Moroczyn powita turystów polnymi 
strachami na wróble ustawionymi  
w ogrodach i polach. Przy świetlicy 
w zabytkowym parku i przy ruinach 
pałacu nieuniknione spotkanie z białą 
lub czarną damą, wiedźmą, czarownicą 
diabłem czy potworem. W trakcie gier 
terenowych będzie można sprawdzić 
swoją wytrzymałość psychiczną  
i jednocześnie poprawić sprawność 
fizyczną. Inne propozycje  to jaki 
przygotowano dla gości w Wiosce 
Strachów to zabawa przy ognisku  
w rytm piosenek i tańców po cygańsku 
wspólnie z Zespołem Wokalno-Tea-
tralnym „Czerwona Jarzębina”, zabawy 
dla dzieci z królikiem na placu zabaw 
przy świetlicy, przejażdżka wozem 
cygańskim alejami historycznymi  
i trasami strachów polnych, warsztaty 
plastyczne „Mój straszek na wróble” 
oraz sesje zdjęciowe ze strachami.

Wioska Strachów
Moroczyn 87,  
22-500 Hrubieszów
www.moroczyn.pl
Irena Czerwińska - tel. 508 220 856
Józefa Czajka - tel. 515 752 573

WiosKa GoTóW

Drużyna gocka – reprezentanci 
Masłomęckiego Stowarzyszenia „Wio-
ska Gotów” wraz z zaprzyjaźnionymi 
wrogami ze Stowarzyszenia Pro Antica 
– Legionem XIV z Lublina, powróciła 
po bitwie stoczonej w trakcie VII edycji  

Festiwalu Dackich Twierdz. Impreza 
odbywała się w dniach 21-23 czerwca 
w dwóch różnych miejscach. Otwar-
cie festiwalu wraz z uroczystą paradą 
ulicami odbyło się w przepięknym za-
bytkowym mieście w Rumunii – Alba 
Julia. W zamierzchłej przeszłości nosiło 
ono nazwę Apulum i było ważnym eko-
nomicznym i politycznym ośrodkiem  
w rejonie Dacji, podbitej przez Im- 
perium Rzymskie na początku II w. n. e.
To tylko drobny skrawek informacji 
o wydarzeniach w masłomęckiej 
Gotanii. Cóż tu opisywać. Tam trzeba 
pojechać.

Masłomęckie Stowarzyszenie  
Wioska Gotów
Masłomęcz 99, 
22-500 Hrubieszów
www.wioska-gotow.pl
e-mail: mswg@wioska-gotow.pl
Bartłomiej Bartecki -  
tel. 694 224 116 -  
prezes stowarzyszenia
Krystyna Kraj – tel. 691 758 911 
- organizacja wizyt  
i warsztatów w Wiosce Gotów  
w Masłomęczu

nad dZiKiM bUGieM
W Ślipczu Nad Dzikim Bugiem odkryje-
my dzikość nieuregulowanego odcin-
ka rzeki Bug z jej meandrami oraz 
nigdzie indziej niespotykaną fauną  
i florą. Cisza w blasku wschodzącego 
słońca nad rozlewiskami rzeki i możli- 
wość wędkowania, biwakowania, to 
propozycje dla dorosłych.

Dla dzieci wioska oferuje, gry i za-
bawy przy świetlicy i w terenie, 
obcowanie ze zwierzętami domo- 
wymi czy przejażdżki konne. Ponad-
to na wszystkich chętnych czeka 
wypożyczalnia rowerów oraz ścieżka 
edukacyjna z podstawową wiedzą  
o funkcji granicy.  
Przez Ślipcze przebiegają szlaki 
turystyczne. Szlak Nadbużański,  
Transgraniczna Trasa Tury-
styczna, pętla nadbużańsko-
archeologiczna oraz Nadbużański 
Tramp. Turysta odnajdzie  
w Ślipczu ślady najdawniejszej 
historii. Tajemnicze kurhany  
z „Mogiłą Chrobrego”, ciekawymi 
dziejami oraz kulturą współcześnie 
żyjących mieszkańców. Wyżywienie 
i noclegi zapewniają w Ślipczu 
gospodarstwa agroturystyczne  
Jadwigi i Jana Padkowskich oraz  
Zofii i Henryka Szlendaków.

Nad Dzikim Bugiem
Ślipcze,  
22-500 Hrubieszów
Anna Janicka - tel. 535 325 738
e-mail: aniajanicka4@wp.pl 

Anna Krzyżanowska 
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W wiosce strachów czeka na nas czarna dama, wiedźma  
oraz inne potwory

dzikość bugu, niespotykana fauna i flora oraz niczym niezmącona cisza 

Zapraszamy na dziki Zachód do Kułakowic

W wesołym skalisku nauczymy się tworzyć biżuterię z kamienia



Mogę być uzależniony 
od 15 lat, nocować 
pod mostem lub  
w jakiejś opusz-

czonej ruderze albo opuszczać 
właśnie stancję, na którą mnie 
nie stać. Umieć trochę budo- 
wlanki, a może mieć wykształcenie 
wyższe, być całkiem zdrowym 
albo niedomagającym. Te wszyst-
kie odpowiedzi zaważą na tym 
czy nadaję się do zamieszkania 
w domu czy raczej podpowiedzą 
mi gdzie się zgłosić i będę 
musiał poszukać domu pomocy 
społecznej, noclegowni czy schro-
niska. Tu osoby chore przyjmuje 
się bardzo rzadko, bo nie ma opieki 
całodobowej. Poza tym taka oso- 
ba nie może pracować. A praca, to 
we wspólnocie podstawa.

Fundacja „Między Nami”, 
Stowarzyszenie „Emaus”  i Spółdziel-
nia Socjalna P.W „Emaus. Trzy pod- 
mioty, które wspólnie tworzą  
w Krężnicy Jarej doskonale zgrany  
system wsparcia osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym. Do tego  
warsztaty terapii zajęciowej, 
powiatowy ośrodek wsparcia,  
wspólnota życia i pracy, zbiórki  
publiczne, działalność gospodar-
cza, szkolenia i praktyki zawodowe 
i integracja społeczna. Jak to 
wszystko się łączy i w jaki sposób 
jest formalnie i prawnie uregu-
lowane, wiedzą tylko nieliczni. 
Aby to wytłumaczyć trzeba by było 
napisać pracę naukową  na temat 
ekonomii społecznej powiązanej 
z setką zagadnień z polityki  
i gospodarki społecznej.

Tylko w jakim celu? Zwykłemu 
człowiekowi nic to nie powie. 
Zwykły człowiek pozna i zrozumie 
ekonomię społeczną, rozmawiając  
z Rysiem, Leszkiem czy Krzysztofem 
o nowych meblach ogrodowych,  
jakie produkują w swojej spółdzielni 
socjalnej, patrząc na Kasię i two-
rzone przez nią wspaniałe, ażurowe 

wazy, rozmawiając z Krzysztofem  
o meblach na kiermaszu  
z używanymi rzeczami  albo jedząc 
zupę, ugotowaną przez Ewę.

W opisie wspólnoty Emaus 
czytamy: - „... Członkowie wspól-
noty, kierując się ideą dobra 
wspólnego, wspierania i ochro-
ny najsłabszych oraz prawem do 
osobistego rozwoju. Akceptują  
i wprowadzają w życie trzy pod-
stawowe zasady życia Emaus. 
Braterstwo, samowystarczalność  
i solidarność.   

- Większość z nas mówi do siebie 
po imieniu. Po imieniu, ale z szacun-
kiem – tłumaczy Krzysztof, regulując 
jakieś zębatki przy rowerze.

Dziś ma wolne. Na co dzień 
pracuje w gospodarstwie domo-
wym, czyli w kuchni i ogrodzie.     

- Wolne nie wolne. Coś tam i tak 
robić trzeba. Na co dzień pracuję na 
kuchni. Ziemnaki odcedzić umiem  
i to wystarczy. Ha, ha! A tak naprawdę, 
to w kuchni jest Ewa, która się zna,  
a ja jej pomagam. Gotujemy obiady  
dla około trzydziestu osób. W ku- 
chni ze cztery godziny, a później się 
sprząta. Napije się pan kawy?

Kawa i papieros na werandzie 
pierwszego domu w leniwy, letni, 
słoneczny dzień czasem skłaniają 
do wspomnień i przemyśleń.

- Jak się tu mieszka? Mówią, że 
dobrze. To fakt, dobrze. Ale dobrze, 
to jest na swoim i wtedy człowiek 
się modli, żeby gorzej nie było. Choć 
ogólnie jest dobrze. Nikt mnie tu 
nie trzyma. Nie jestem zamknięty 
mogę wyjść i odejść, kiedy poczuję, 
że już jestem gotowy. Nikt mnie 
tu za głowę nie ciągnął. Tej bramy 
się nie zamyka. Jest otwarta dla 

wszystkich. Każdy dostanie tu coś 
do zjedzenia, a i nocleg się znaj-
dzie jeśli jest trzeźwy. Pijanego nie 
przenocujemy, ale nakarmimy.

Bo kolejną zasadą we wspólno-
cie jest trzeźwość. Mieszka się tu  
i pracuje, a czasami myśli o tym co 
będzie dalej.

- Co się stało w moim życiu? Nic! 
Ha, ha! Czasem samo się dzieje. 
Niby nic wielkiego, ale jak tak siąść  
i pomyśleć to bardzo wiele. Nawet 
po trzydziestu latach ludzie głupie- 
ją i sprawy rodzinne się walą. Każdy 
tu jest z jakiegoś powodu. Nieraz 
myśli się żeby w końcu wyjść. Ale 
człowiek potrzebuje takiego miejsca,  
żeby uregulować sobie wszystkie 
sprawy. Żeby gdzieś dokumenty 
przechować do załatwienia tego 
wszystkiego, żeby się móc umyć 
i przebrać. No i znalazłem takie 
miejsce, gdzie mogę stanąć na nogi 
i spokojnie wyprostować swoje 
sprawy. Bo jak człowiek samemu so-
bie nie pomoże to nie będzie mógł 
pomóc innemu. Kiedy jesteś głodny, 
nie masz siły nakarmić drugiego.

Niektórzy z mieszkańców wy-

prowadzili już swoje sprawy albo po 
prostu byli gotowi, aby zacząć żyć 
na własne konto.

- Mieszkała u nas pani z Armenii. 
Uciekła podczas wojny do Polski 
z rocznym dzieckiem. Dziś już się 
usamodzielniła i prowadzi sklep  
z używaną odzieżą w Lublinie. Był 
też Marcin ze Świdnika. Odszedł 
i daje sobie radę. W zeszłym roku 
wyszedł stąd też Darek. Wyjechał 
na Pomorze i też daje sobie radę. 
Najważniejsze, że nie pije, bo to 
największy problem. Osiemdziesiąt 
procent naszych mieszkańców 
jest uzależnionych od alkoholu. 
Prowadzona jest tu terapia, a nie-
dawno powstała grupa wspar-
cia – mówi Elżbieta Łata, kierow- 
niczka Powiatowego Ośrodka  
Wsparcia, który działa przy Fundacji 
„Między Nami”.

O walce z nałogiem, dużo może 
powiedzieć Ryszard, który mieszka 
tu od 1999 roku, a z nim drzewko 
cytrynowe, ale o drzewku później.

- Nie piję, bo mam z tym problem. 
Czternaście lat już się tak ślizgam  
z tym. A wiem, że nawet po tylu 
latach można wrócić. Był tu gość, 
Andrzej. Doradca w sprawach 
antyalkoholowych. Nie pił ponad 
dwadzieścia lat. Trzy lata temu się 
zachlał. Przeważnie ludzie po tak 
długich stażach abstynencji idą 
na wykończenie. Ale ja się tym nie 
przejmuję. Chodzę na imprezy, po 
to żeby się pobawić, a nie pić.  

Cóż tu opowiadać o alkoholu. 
Królestwem Ryszarda jest tartak. 
Tu tnie wielkie kloce drewna, które 
później trafiają do stolarni, gdzie 
spółdzielnia Emaus produkuje meble 
ogrodowe. Choć, kiedy Ryszard za-
czyna oprowadzać po całej posesji, 
okazuje się, że robi prawie wszystko.

- Pracowałem przy budowie 
stolarni i tartaku. Teraz oprócz tar-
taku pracuję w stolarni i jestem  
odpowiedzialny za oczyszczalnię 
ścieków. Mamy tu też betoniarnię. 
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Tam skąd pochodzę jestem swój, 
ale obcy. Tu jestem obcy, ale swój

Gdybym zadzwonił i zapytał czy mnie przyjmą do wspólnoty...?  
- Ile ma pan lat?
- Czterdzieści.
- Dlaczego jest pan bezdomny?
Trudne pytanie szczególnie dla osób, które nigdy nie były w takiej sytuacji.
- Bo wyszedłem z zakładu karnego, bo nastąpił tak zwany rozpad więzi rodzinnych i żona wystawiła mi rzeczy za drzwi,  
bo jestem po leczeniu odwykowym i nie mam powrotu do domu. Proszę sobie wybrać odpowiedź.
- Jak długo jest pan uzależniony? Jaki ma pan zawód? Skąd pan pochodzi i gdzie aktualnie nocuje? Stan zdrowia...

}

Warsztaty terapii zajęciowej
drzewko cytrynowe mieszka  
u ryszarda od sześciu lat

ewa prowadzi gospodartwo  
domowe



Tam też pracowałem. Dużo rzeczy 
potrafię zrobić, ale fachowcem nie  
jestem. Robiłem też przy wykończe- 
niu domu, w którym teraz  
mieszkam. Zapraszam. Tu drzwi są 
zawsze otwarte.  

I mamy cytrynę. Drzewko mieszka 
u Ryszarda w pokoju od sześciu lat.

- Pracowała u nas jedna dziew- 
czyna i zostawiła ledwo żywy krzaczek. 
Chciał umrzeć, ale go wyratowałem  
i teraz mi rodzi owoce.

Na terenie Wspólnoty działają też 

warsztaty terapii zajęciowej, które 
prowadzi fundacja „Między Nami”. 
Przyjeżdżają tu osoby z okolic Lublina 
oraz osoby mieszkające we wspól-
nocie. W pracowniach plastycznej, 
ceramicznej, rękodzieła i stolarskiej 
powstają prawdziwe cuda. Godzi-
nami dopracowywane, wypieszczo- 
ne i jedyne w swoim rodzaju. Kolo-
rowe naczynia z gliny, dzbanki, mi- 
seczki, kubki, zabawki i zdobne pudełka  
z drewna, makaty, obrazy, zabawki i...     

Ale piękne i ciekawe rzeczy są 

nie tylko tam. Spółdzielnia Emaus 
prowadzi oprócz stolarni, kiermasze 
z używanymi rzeczami. W Lublinie  
i Zemborzycach, znajdują się króle- 
stwa dla poszukujących orygi-
nalnych albo całkiem prostych  
i użytkowych mebli, artykułów gospo-
darstwa domowego, ubrań, książek, 
bibelotów czy zabawek.

- Wszystkie rzeczy, jakie tam są, 
pochodzą ze zbiórek publicznych  
z miasta oraz z transportów z za-
granicy. Mamy swój samochód i pod-

czas tak zwanych zwózek, przywozimy 
rzeczy. Wystarczy do nas zadzwonić 
i odbieramy używane, nadające się 
jeszcze do użytku, sprzęty – tłumaczy 
Elżbieta Łata.

Wróćmy do początku, aby choć po 
części przybliżyć całą idę wspólnoty 
życia i pracy.      

- Jak długo jest pan uzależniony? 
Jaki ma pan zawód? Skąd pan po-
chodzi i gdzie aktualnie nocuje? 
Stan zdrowia...

- To wszystko się liczy. Taką 
osobę wpisujemy na listę i kiedy 
mamy wolne miejsce zapraszamy 
na rozmowę. Później przechodzi 
okres wstępny a po nim, trafia na 
tak zwane gorące krzesło, gdzie oce-
nia go wspólnota. Nie chodzi o to,  
że wybieramy osoby, ale główną 
zasadą jest tu praca i wzajemna 
solidarność. Każdy, kto tu przychodzi, 
pracuje – tłumaczy Elżbieta Łata.

Zdarzają się jednak wyjątki.
- Mieszka u nas tata z trójką dzieci. 

Rodzina zamieszkała tu w 2006 roku, 
kiedy trzeciego dziecka jeszcze nie 
było. Rok później urodziło się trzecie 
dziecko, a po półtora roku ich mama 
odeszła. Tata został z dziećmi. Bardzo 
angażuje się w pracę, a dzieciaczki są 
wspaniałe.

Praca, solidarność, braterstwo... 
Patetyczne? W Emausie to zwyczajne 
i naturalne. Nikt tu nie powtarza 

haseł i sloganów. Poza tym oprócz 
pracy jest tu też czas na zabawę  
i rozrywkę.

- Organizujemy imprezy integra-
cyjne. Ostatnio mieliśmy dużego grilla. 
Zaprosiliśmy mieszkańców Krężni- 
cy, znajomych i rodziny. Były 
konkursy, rozgrywki  sportowe, 
grał  zaprzyjaźniony zespół. 
Później było ognisko i udana  
zabawa. Co roku, pierwszego paździer-
nika, organizujemy też nasz patronal- 
ny  dzień świętego      Franciszka –  
opowiada Agnieszka, pracownik   
Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

A może jednak zabrać swoje rzeczy, 
drzewko cytrynowe i wyjechać stąd  
w rodzinne strony?

- Powiem tak. Tam skąd pochodzę 
jestem swój, ale obcy. A tu? Jestem 
obcy, ale swój – tłumaczy Ryszard.

Historia tego ośrodka jest 
długa. Najlepiej otworzyć stronę  
www. emaus.lublin.pl i przeczytać 
zakładki historia i o patronie.  
Tu jednak nie sposób pominąć 
faktów, że „szefem wszystkich 
szefów” i założycielem „tego wszyst-
kiego” jest Zbigniew Drążkowski,  
a inicjatorem Ruchu Emaus na  
całym świecie jest, nieżyjący już 
francuski ksiądz Ojciec Piotr Henri 
Grouès, pseudonim L’Abbé Pierre.  

Marcin Jaszak
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Krzysztofa nikt tu za głowę nie ciągnął 

Zasiej, poczekaj i poproś  
o milion. Fundraising a ES}

W jaki sposób prosić o milion?  
Trzeba poprosić odpo- 
wiednią osobę, w odpo- 

wiednim miejscu, w odpowiedni 
sposób, w odpowiednim czasie 
i oczywiście na odpowiedni cel. 
To jedna z zasad fundraisingu. To 
pojęcie powoli wchodzi do polskiego 
słownika, a zasady i cały proces 
jaki niesie za sobą są dopiero roz-
propagowane na polskim gruncie.  

Cóż to takiego? Nic in-
nego jak zbieranie funduszy. 
Dokładnie rzecz ujmując fund-
raising jest to proces zdobywania 
funduszy lub darowizn rzeczo- 
wych  poprzez  proszenie o wspar- 
cie osób indywidualnych, firm, fun-
dacji dobroczynnych lub instytucji 
rządowych. Związany jest zasad-
niczo z działalnością charytatywną. 
Szczególnie ważne są dwa słowa 
„proces” – czyli praca, działanie  
w czasie, zaplanowane i mające 

charakter stały oraz „proszenie  
o wsparcie”. Pierwsze wskazuje na 
zawodowe lub wolontaryjne, ale 
planowe działanie, drugie na relacje.

Co ciekawe  fundraising trakto-
wany jest jako zawód i aby zostać 
certyfikowanym fundraiserem 
trzeba przejść serię kursów i egza-
minów. Jak się jednak okazuje na-
byte umiejętności, owocują podczas 
późniejszego zbierania funduszy.

Fundraising kieruje się cztere-
ma głównymi zasadami. Kultywo-
wanie, służebność, kreatywność 
oraz transparentność.  Kultywo-
wanie oznacza pracę w długiej 
perspektywie i cierpliwość w ocze-
kiwaniu na wyniki. Fundraising 
jest jak rolnictwo. Najpierw trzeba 
przygotować naszą ideę, wiedzieć 
jak o niej mówić, potem „zasiać” 
przez informację rozmowy i spotka-
nia, następnie pielęgnować relacje, 
czekać aż „wzrosną”, prosić, by  

w efekcie zbierać i dziękować.
Służebność to zasada, zgodnie  

z którą prośba może być złożona  
wtedy, kiedy istnieje konkretna 
potrzeba, a pieniądze mają służyć 
konkretnym sprawom.

Kreatywność oznacza, że trzeba 
ciągle szukać nowych form ko-
munikowania naszych potrzeb 
darczyńcom. Wciągać ich w przygodę 
służby innym - to jest wyzwanie.

Transparentność to zasada pracy 
uczciwej i bez tajemnic. To przej- 
rzyste rozliczenia i informacja o pozy- 
skanych funduszach i ich wydatko-
waniu, otwartość budząca zaufanie.

Ten sposób pozyskiwania fun-
duszy na polskim rynku dopie- 
ro raczkuje. Jak się jednak okazuje, 
doskonale sprawdza się w organi- 
zacjach pozarządowych i tylko 
patrzeć, kiedy podmioty ekonomii 
społecznej zaczną wykorzystywać 
ten sposób coraz częściej. MJ

Już wkrótce poznamy 
najlepsze partnerstwo 
społeczne tego roku}

Ruszyła kolejna edycja konkursu na 
Najlepsze Partnerstwo Społeczne 
Roku. Program Narodów Zjedno-
czonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro 
Projektowe w Polsce wraz z Kra-
jowym Ośrodkiem EFS zapraszają do 
zgłaszania kandydatur.

Konkurs skierowany jest do pod-
miotów, które budują partnerstwa 
zaangażowane w tworzenie trwałych  
i stabilnych przedsięwzięć społecznych 
służących aktywizacji społeczno-
zawodowej osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz tworzących 
trwałe relacje gospodarcze między 
partnerami, przyczyniające się do ro-
zwoju przedsiębiorczości społecznej  
w Polsce.

Celem konkursu jest promocja 
partnerskiego podejścia do re- 
alizacji przedsięwzięć społecznych 
oraz wyróżnienie tych partnerstw, 
które w największym stopniu 
przyczyniają się do zachodzenia 

pozytywnych zmian w lokalnym 
środowisku. Nagrody zostaną 
przyznane w dwóch kategoriach.

Najlepsze Partnerstwo Społe-
czno-Prywatne oraz Najlepsze Part-
nerstwo Społeczno-Publiczne.

W konkursie zostanie przyznana 
także nagroda publiczności – Najlepsze 
Partnerstwo Społeczne 2013 roku.

W ubiegłym roku  nagrodę główną 
w kategorii ogólnopolskiej na Naj-
lepsze Partnerstwo Społeczno -  
Prywatne otrzymało Partnerstwo 
WellDone Dobre Rzeczy. Dziś dzięki 
temu możemy kupić małe użytkowe 
cuda z drewna.

Partnerstwa zgłaszać można za 
pomocą formularza zgłoszeniowego 
do 16 września 2013 r. Gala wręczenia 
nagród odbędzie 24 października 
2013 r.

Szczegółowe informacje na temat 
konkursu dostępne są na stronie 
www.partnerstwo.roefs.pl.   MJ

Wspólnota zaprasza na kiermasz rzeczy używanych 
w Zemborzycach
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Regionalny ośRodek 
polityki społecznej  
w lublinie

Projekt „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia  
w regionie - Drogowskaz rozwoju społecznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobaczyć, dotknąć, spróbować -  
Regionalne Targi Ekonomii Społecznej}

NGO – ważny partner w rozwiązywaniu problemów społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie realizuje 
projekt systemowy „Opraco-

wanie, realizacja i monitoring wielo-
letniego regionalnego planu działań 
na rzecz promocji i upowszech- 
niania ekonomii społecznej oraz roz-
woju instytucji sektora ekonomii 
społecznej i jej otoczenia w regionie 
– „Drogowskaz rozwoju społecznego” 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. W ramach jego realizacji 
zostanie zorganizowane interesujące 
wydarzenie - Regionalne Targi 
Ekonomii Społecznej. Impreza będzie 
składać się z dwóch części: wystawowej 
i konferencyjnej. Podmioty ekonomii 
społecznej będą miały zapewnione 
stanowiska wystawowe, przy których 
będą mogły zaprezentować swoją 
ofertę. Uczestnicy będą mogli zapoznać 
się z formułą ich funkcjonowania oraz 
przekonać o wysokiej jakości i profes-
jonalizmie proponowanych przez sie-
bie usług. Równocześnie odbędzie się 
konferencja, na której będą podjęte 

aktualne tematy związane z rozwojem 
przedsiębiorczości społecznej w re-
gionie. Usłyszymy praktyków, którzy 
podzielą się swoim doświadczeniem.  

Pierwsze Lubelskie Targi Insty-
tucji Sektora Ekonomii Społecznej 
odbyły się w grudniu 2011 roku,  
w Hali Targów Lublin. Jest to cieka-
wa forma promocji, ponieważ  
w jednym miejscu spotyka się 

ogród możliwości przedsiębiorczości 
społecznej, który przyciąga swoją 
różnorodnością i nietypowością. 
W innych częściach Polski formuła 
targów odnosi duże sukcesy. Jest 
to znakomita okazja do zapo-
znania się z ofertą  przedsiębiorstw 
społecznych, twórczością osób 
niepełnosprawnych, a także do roz-
mowy z praktykami oraz ekspertami 

w tej dziedzinie. Formuła Targów 
umożliwia mieszkańcom regionu 
i turystom zakup wyjątkowych, 
niepowtarzanych wyrobów, przez 
co można jednocześnie wesprzeć 
działalność prezentujących się pod-
miotów ekonomii społecznej. 

Szczegółowe informacje na temat 
targów pojawią się już wkrótce na 
stronie www.rops.lubelskie.pl

Targi ekonomii społecznej w Krakowie odniosły już sukces

R egionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Lublinie od 
lat aktywnie współpracuje 

z organizacjami pozarządowymi. 
Ramy tej współpracy określa Pro-
gram Współpracy Samorządu 
Województwa Lubelskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi i in-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Wspólne działania podejmowane 
przez ROPS w Lublinie  i organizacje 
pozarządowe mają szczególne 
znaczenie w rozwiązywaniu pro-
blemów społecznych, a tym samym 
organizowaniu działań na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
przeciwdziałania przemocy, lecze-
nia uzależnień, aktywizowania osób 

z niepełnosprawnością i bezrobot-
nych. 

W kalendarz corocznych wydarzeń 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Lublinie wpisał się 
Konwent NGO, który jest okazją do 
spotkania się z przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych, podsumo- 
wania dotychczasowej współpracy 
oraz określenia wzajemnych 
oczekiwań i zaplanowania przyszłych 
działań. Uczestnicy mają możliwość 
wymiany doświadczeń w zakre-
sie funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, podejmowanych 
działań w zakresie pomocy i integracji 
społecznej oraz współpracy NGO  
z władzami samorządowymi na 
różnych szczeblach. Spotkania orga-

nizowane są w ramach projektu sys-
temowego „Szkolenie i doradztwo 
podnoszące kwalifikacje pracowników 
instytucji pomocy i integracji 

społecznej” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Euro- 
pejskiego Funduszu Społecznego.

Tegoroczny Konwent NGO za-

planowany jest na pierwszą 
połowę września 2013 roku i będzie 
poświęcony przedstawieniu bieżących 
problemów, z jakimi borykają się or-
ganizacje pozarządowe. Uczestnicy 
spotkania zastanowią się również 
nad rolą NGO w tworzeniu i re- 
alizacji polityki społecznej na po-
ziomie lokalnym i regionalnym. Już 
dziś serdecznie zapraszamy przed-
stawicieli organizacji pozarządowych 
działających w obszarze pomocy  
i integracji społecznej, pracowników 
i wolontariuszy instytucji pomocy  
i integracji społecznej z terenu woje-
wództwa lubelskiego.  Szczegółowe 
informacje już wkrótce zostaną  
umieszczone na stronie internetowej 
www.rops.lubelskie.pl.   

Konwent nGo organizowany przez rops w lublinie

Targi ekonomii 
społecznej 
– szansą na 
promocję 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej  
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