
Typowy październikowy dzień, 
Stare Miasto, Trybunał Koron-
ny i wszędzie zielone namioty. 
Charytatywne Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym „Misericor-
dia” na zlecenie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie zorgani-
zowało Regionalne Targi Ekonomii Spo-
łecznej. Celem imprezy było promowanie 
podmiotów ekonomii społecznej, które 
funkcjonują na terenie województwa lu-
belskiego. Targi okazały się doskonałym 
miejscem do spotkań osób zaintereso-
wanych tematyką ekonomii społecznej, 
platformą do wymiany poglądów i do-
świadczeń oraz stworzyły możliwość po-
pularyzowania idei ekonomii społecznej 
wśród osób, które dotychczas nie zetknę-

ły się z tym pojęciem. Wśród wystawców 
były podmioty ekonomii społecznej oraz 
instytucje tworzące otoczenie wspiera-
jące ich rozwój, m.in.: organizacje po-
zarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, 
zakłady aktywności zawodowej, ośrodki 
wsparcia ekonomii społecznej oraz Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Lublinie. Targi stworzyły im doskonałą 
okazję do zaprezentowania mieszkań-
com Lublina swojej działalności i dorob-
ku. Dzięki temu mięli okazję zobaczyć  
w praktyce efekty działania przedsię-
biorstw społecznych. Spacer po Starym 
Mieście dla wielu z nich był pierwszym w 
życiu spotkaniem z ekonomią społeczną, a 
produkty wytwarzane przez przedsiębior-
ców społecznych okazały się godne uwagi. 

Przechodnie chętnie kosztowali wyrobów 
garmażeryjnych i kupowali wyroby ręko-
dzielnicze. Na stoisku wystawienniczym 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Lublinie  odbyło się wiele rozmów  
o ekonomii społecznej, a zainteresowani 
zostali zaopatrzeni w Biuletyn Ekonomii 
Społecznej, Katalog Dobrych Praktyk 
Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz 
inne broszury. 

Równolegle z Targami Ekonomii 
Społecznej odbywała się regionalna kon-
ferencja. Uczestnicy mieli możliwość za-
poznania się z różnymi aspektami dzia-
łalności podmiotów ekonomii społecznej  
z punktu widzenia przedsiębiorców spo-
łecznych oraz lokalnych biznesmenów. Zo-
stała uwypuklona specyfika funkcjonowa-

nia obszarów wiejskich. Opisano działania 
podejmowane na przestrzeni kilkunastu 
ostatnich lat w celu aktywizacji społeczno-
ści lokalnych, szczególnie wiejskich. Słu-
chacze otrzymali garść informacji o per-
spektywach rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie lubelskim oraz otrzy-
mali odpowiedź na pytanie jakie miejsce 
będzie zajmować ekonomia społeczna  
w przyszłej perspektywie finansowej.

Czy Regionalne Targi Ekonomii Spo-
łecznej okazały się wartościowym wydarze-
niem? Bez wątpienia tak – dają możliwość 
praktycznego doświadczenia zasłyszanych 
definicji i pojęć. Miejmy nadzieję, że za rok 
również spotkamy się na Starym Mieście, 
ale już w większym gronie. 

ROPS w Lublinie

 
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

Biuletyn   
Bezpłatny dodatek,  29 listopada 2013

Ekonomii Społecznej
Targi ekonomii społecznej 
na lubelskim starym Mieście 
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Dzięki Targom mieszkańcy Lublina zobaczyli efekty działania przedsiębiorstw społecznych 

Biuletyn Ekonomii Społecznej wydany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.



2  Biuletyn Ekonomii Społecznej Rozwój i wsparcie ES

Marzą wam się nowe me-
ble do mieszkania? Szu-
kacie prezentu dla uko-
chanej osoby? Ręcznie 

robionej zabawki dla dziecka? Nie 
możecie znaleźć dobrego cateringu? 
A może prezentów na Boże Narodze-
nie? I chcecie jednocześnie, aby wasze 
pieniądze tworzyły wartość społeczną?

Zapraszamy do korzystania z usług 
zakupów w przedsiębiorstwach, które 
znajdują się w bazie wybieram.es. Znaj-
dziecie w niej trzynaście kategorii – dom  
i wnętrze, dziecko, firma i usługi, gastro-
nomia, komputery i informatyka, kultura 
i rozrywka, sport i wypoczynek, ręko-
dzieło, transport i motoryzacja, ubrania 
i dodatki, wiedza, zdrowie i uroda oraz 
zwierzęta.

Jak czytamy na stronie internetowej 
wybieram.es baza prezentuje najlepsze 
polskie przedsiębiorstwa społeczne, czyli 
takie podmioty gospodarcze, które poza 
dostarczaniem dobrej jakości produktów 
i usług oraz generowaniem zysku są na-
stawione przede wszystkim na dokonanie 
pozytywnej zmiany społecznej. Robią to 

między innymi zatrudniając osoby, któ-
rym trudno odnaleźć się na rynku pracy, 
przeznaczając zysk na swoją społecznie 
użyteczną działalność lub dostarczając 
produktów społecznie odpowiedzialnych.

Nowo powstały serwis jest prowa-
dzony przez Fundację Inicjatyw Spo-
łeczno-Ekonomicznych (FISE), która 
istnieje od 1990 roku. Fundacja już od 
8 lat zajmuje się ekonomią społeczną 
współpracując z osobami chcącymi za-
łożyć przedsiębiorstwo społeczne. Ce-
lem strony jest promowanie społecznych 
przedsiębiorstw poprzez zamieszczanie 
informacji na temat ich działalności oraz 
oferowanych usług.

W bazie znajdują się również przed-
siębiorstwa z woj. lubelskiego. Jest to mię-
dzy innymi Spółdzielnia Socjalna Emanus, 
Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa, Kraina 
Rumianku oraz ZAZ Misericordia.

Baza wybieram.es jest na bieżąco 
rozbudowywana. Jak zapowiadają twórcy 
strony, w przyszłości znajdą się tu wszyst-
kie przedsiębiorstwa społeczne działające 
w kraju.

Anna Krzyżanowska

Gwarantowana 
jakość w bazie 
wybieram.es.

www.wybieram.es

nawet 100 tysięcy złotych prefe-
rencyjnej pożyczki mogą uzy-
skać przedsiębiorstwa społecz-

ne na rozwój z funduszu pożyczkowego 
ES. W jaki sposób można uzyskać kre-
dyt?

Od 2013 roku Towarzystwo Inwe-
stycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
jest jedną z dwóch instytucji w Polsce, 
które zarządzają ES Funduszem, czyli 
pilotażowym funduszem pożyczkowym 
dla podmiotów ekonomii społecznej, fi-
nansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   

Podstawowym zadaniem ES Fundu-
szu jest dostarczenie podmiotom ekono-
mii społecznej preferencyjnych pożyczek 
na szeroko pojęty rozwój.  Z oferty mogą 
skorzystać spółdzielnie pracy, spółdziel-
nie inwalidów i niewidomych, spółdziel-
nie socjalne, organizacje pozarządowe, 
spółki akcyjne i z o.o. non-profit, a także 
kościelne, osoby prawne i jednostki ad-
ministracyjne.

Aby uzyskać pożyczkę trzeba jed-
nak spełnić pewne warunki. Po pierwsze 
działalność gospodarcza co najmniej 12 
miesięcy. Być mikro lub małym przed-
siębiorcą czyli zatrudniać poniżej 50 
osób w działalności gospodarczej, przy 
rocznym obrocie nie przekraczającym 
10 milionów EUR oraz całkowitym bi-
lansie rocznym nie przekraczającym 10 
milionów EUR. Oczywiście nie można 
zalegać w płatnościach zobowiązań po-
datkowych i z tytułu opłacania składek 
na zabezpieczenie emerytalne. Ostat-

nim głównym wymogiem jest  zabez-
pieczenie co najmniej w formie weksla 
in blanco z deklaracją wekslową.

Oferta pOżyczki:

1Kwota do 100 tys. zł (do 100% war-
tości przedsięwzięcia)

2 Maksymalny okres finansowania do 
5 lat

3Oprocentowanie pożyczki od 25% do 
50% stopy redyskonta weksli (obec-

nie 0,69% i 1,38%)

4Niższe oprocentowanie w wysokości 
25% stopy redyskonta weksli (obec-

nie 0,69% w skali roku) przysługuje:
- spółdzielniom socjalnym, które  

w ostatnim rocznym okresie obrachun-
kowym osiągnęły przychody niższe niż 
100 000 zł

- podmiotom, w których nie mniej 
niż 50% pracowników pochodzi z grup: 
bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, zwalnianych z zakładów kar-
nych, uchodźców (w rozumieniu ustawy  
o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepeł-
nosprawne.   

- podmiotom przeznaczającym co naj-
mniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej 
na działalność pożytku publicznego.

Środki ES Funduszu są podzielone 
na pięć makroregionów w Polsce. W skład 
naszego regionu ES Funduszu wchodzą 
województwa lubelskie, podkarpackie  
i podlaskie. Początkowa alokacja kapitału 
pożyczkowego dla makroregionu wyniosła 
2 804 896,04 zł. Oprócz tego przewidzia-
no bezpłatne specjalistyczne doradztwo po 
udzieleniu pożyczki dla 22 podmiotów 
ekonomii społecznej. Aktualnie w naszym 
regionie udzielono 8 pożyczek, a kwota 
jaka jest jeszcze do dyspozycji przedsię-
biorstw społecznych to 2,1 mln złotych.

Marcin Jaszak

Fundusz pożyczkowy 
ekonomii społecznejW bazie znajdziemy również przedsiębiorstwa z naszego regionu 
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tyle pieniędzy jest jeszcze  
do dyspozycji przedsiebiorstw 
społecznych w naszym regionie

2,1 mln zł



Biłgorajskie Przedsiębiorstwo 
Społeczne Sp. z o.o. powstało 
w 2007 r. dosłownie z niczego. 
Założyły je osoby bezrobotne, 

które spotkały się w ramach unijnego 
projektu EQUAL. Od początku spół-
ka zatrudniała tych, którym z różnych 
względów groziło społeczne wyklucze-
nie - długotrwale bezrobotnych, byłych 
więźniów, alkoholików. Tych, którzy ma-
rzyli o lepszej przyszłości i pragnęli, aby 
ktoś dał im szansę.

Do powstania BPS przyczyniło się 
miasto Biłgoraj, które wniosło w kapitał 
zakładowy spółki 30 tys. zł. Swoje 17 tys. 
zł. dołożyła też Biłgorajska Agencja Roz-
woju Regionalnego S.A. To ona wspiera 
rozwój małych i średnich firm, organizuje 
szkolenia i inwestuje w ludzki potencjał. 
W tym momencie współpracuje z nią już 
80 przedsiębiorstw. Jednym z nich jest 
właśnie wspomniane BPS.

Po zakupie odpowiedniego sprzętu 
do pracy, trzeba było pomyśleć o jakiejś 
siedzibie. I ta bardzo szybko się znalazła. 
Duży, parterowy budynek na ul. Prusa  
w Biłgoraju nadawał się do tego celu ide-
alnie. Niestety był w opłakanym stanie. 
Jego remont pochłonął ok. 400 tys. zł. 
Kto go sponsorował? Ponownie gmina 
Biłgoraj. To w odświeżonym obiekcie 
znalazła się finalnie siedziba i baza racz-
kującej dopiero firmy. Pierwsze, drobne 
zamówienia wykonywano dla miasta. 
Ośmiu pracowników BPS zajmowało się 
pielęgnacją zieleni i sprzątaniem. Dbano 
między innymi o czystość szkół, urzę-
dów, biur oraz zwykłych domów miesz-
kańców. Zamiatano chodniki, a w zimie 
toczono walkę ze śniegiem odkrywając 
spod białego puchu zasypane uliczki  
i parki. Możliwości spółki stawały się co-
raz większe. Inwestycja w sprzęt bardzo 
się opłaciła dzięki czemu BPS stało się 
konkurencją na rynku. Pielęgnowano 
zieleń, wykonywano drobne usługi re-
montowe, a nawet uruchomiono ręcz-
ną myjnię samochodową. Dzięki temu 
pracownicy mogli być spokojni o swoją 
przyszłość, ponieważ wiedzieli, że ich 
praca nie jest sezonowa i zawsze znajdzie 
się popyt na ich usługi. To jednak nie ko-
niec. Spółce udało się uruchomić kolejną 
usługę - utrzymanie boisk o sztucznej 
nawierzchni.

Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne nie spoczęło na laurach. Stawia na 

ciągły rozwój i ma ambitne plany. Wśród 
nich znalazły się usługi opiekuńcze, pro-
wadzenie banku żywności i sklepu ogrod-
niczego. Chce też realizować zlecenia  
w zakresie małej architektury ogrodowej 
czy być podwykonawcą w pielęgnacji po-

boczy przy inwestycjach w budowę dróg. 
Docenia przy tym swoich pracowników. 
W sezonie zatrudnia ich nawet 13. Jeżeli 
ktoś się wykazuje, ma szansę na otrzy-
manie premii. Tym bardziej, że w spółce 
pracują osoby wykwalifikowane. Część  

z nich posiada prawo jazdy kat B, T lub 
uprawnienia pilarza drwala. Większość 
natomiast bez problemu posługuje się 
drobnymi urządzeniami, kosiarkami czy 
kosami spalinowymi.

Irena Gadaj, prezes BARR S.A.  
w trakcie konferencji w Janowie Lubel-
skim w 2008 r. (czyli świeżo po urucho-
mieniu BPS), dotyczącej integracji spo-
łecznej w naszym regionie, udowodniła 
uczestnikom na czym polega sukces funk-
cjonowania BPS. Zapewniała, że firma 
zbudowała swoją pozycję na dobrej pracy 
swoich podwładnych. Środowisko lokal-
ne doceniło te starania i zleceń cały czas 
przybywa. Spółka dobrze też planuje swo-
je działania oraz otrzymuje wsparcie fi-
nansowe i doradcze z zewnątrz. Na pewno 
może liczyć na nie w BARR S.A. Biłgoraj-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
powstała dzięki inicjatywie Towarzystwa 
Gospodarczego i Burmistrza Biłgoraja. 
Jej początki sięgają 1994 r. BARR S.A. 

Zajmuje się głównie wspieraniem rozwo-
ju małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsięwzięć ukierunkowanych przede 
wszystkim na: tworzenie nowych miejsc 
pracy, wdrażanie produkcji nowocze-
snych wyrobów i technologii, wprowa-
dzanie nowych form zarządzania, wzrost 
efektywności i rentowności przedsięwzięć, 
promocję wyrobów regionalnych. Spółka 
oferuje też m.in. doradztwo w zakresie 
rozpoczynania i prowadzenia własnej dzia-
łalności, udzielanie informacji w zakresie 
zewnętrznych źródeł finansowania, orga-
nizację szkoleń oraz udzielanie pożyczek 
gotówkowych i dotacji. Dzięki ogromne-
mu doświadczeniu zaufało jej mnóstwo 
przedsiębiorstw, którym pomaga na co 
dzień. I tak jak BPS, odmienia ludzkie 
życie i spełnia marzenia osób, dla których 
własna firma jest szansą na sukces.

Alicja Stój

  Biuletyn Ekonomii Społecznej   3 Dobre praktyki 

Pielęgnują zieleń i dbają 
o rozwój mieszkańców

Firma nagradza najlepszych pracowników. To daje im większą motywację do pracy

Na początku była kosiarka. Później dołączyło do niej kilka drobnych narzędzi i za-
miatarka uliczna, taka samojezdna, choć trochę ułatwiająca ciężką i wyczerpującą 
pracę. Wykonywali ją ci, dla których była ratunkiem i szansą na lepsze życie. 
Takie były początki firmy, która pokazała, że warto pomagać i inwestować  
w ludzi oraz drzemiący w nich potencjał.

BPS zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która zna się na swojej pracy

Spółka ma duży 
potencjał i stale 
się rowija.  Dzięki 
wykwalifikowanej 
kadrze oferuje 
wciąż nowe usługi
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Ręczna myjnia, to gwarancja 
dokładniejszego wykonania usługi



4  Biuletyn Ekonomii Społecznej Trochę teorii

OWES, a cóż 
to takiego?! 
dlaczego jest 
ich tak mało?!
Zmiany w funkcjonowaniu Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Spolecznej pozwoliły zlikwidować białe 
plamy i umożliwiły latwiejszy dostęp wszystkim 
podmiotom społecznym do usług OWES-ów

Kto może  
sKorzystać  
z oferty  
oWesóW

jednostki samorządu terytorialnego  
i ich jednostki organizacyjne, 
organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne, 
podmioty ekonomii społecznej, w tym: 
cis, kis, zaz, wtz, 
osoby indywidualne, chcące założyć  
podmiot ekonomii społecznej

}

pułaWsKi
OWES Lubartów
Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny

ul. słowackiego 14
21-100 lubartów
tel.: 81 463 82 50
fax: 81 451 13 52 
e-mail: lubartow@
fundacja.lublin.pl 
www.lubartow.eslubel-
skie.pl 

SuBREGiOny:

lubelsKo-
bialsKi
Lubelsko-Bialski Ośro-
dek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej
Stowarzyszenie na 
rzecz Integracji Spo-
łecznej „Modrzew”

ul. Racławicka 38-44, 
21-040 świdnik
tel./fax: (81) 744-39-43
e-mail: modrzew@
modrzew.org
www.modrzew.org

chełmsKo- 
zamojsKi
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
(OWES)w Zamościu: 
Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny, Filia w 
Zamościu

ul. partyzantów 3, 
22-400 zamość
tel.: 84 627 11 91,
fax: 84 627 01 17
e-mail: biuro@wowes.pl
www.wowes.pl               

Zmiany w funkcjonowaniu 
ośrodka wsparcia ekonomii 
społecznej ułatwiły dostęp  
podmiotom ekonomii społecz-

nej do wsparcia dla nich dedykowanego.

Dla osób i instytucji działających 
w obszarze ekonomii społecznej okre-
ślenie OWES nie jest obce. Jednakże  
pozostałym pojęcie to często zasłyszane 
w codzienności mówi niewiele... Zatem 
co oznacza ten skrót i jaką ideę repre-
zentuje?

OWES czyli Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej to instytucja 
wspierająca i świadcząca usługi na rzecz 
już istniejących i powstających podmio-
tów ekonomii społecznej oraz osób fi-
zycznych zainteresowanych założeniem 
podmiotu ekonomii społecznej. 

Instytucja mająca ambicję być 
OWES musi świadczyć kompleksowe 
działania wspierające ekonomię społecz-
ną, tj.:

1świadczyć usługi prawne, księgowe  
i marketingowe na rzecz podmiotów 

ekonomii społecznej,

2 udzielać poradnictwa, 

3 organizować szkolenia dostarczają-
ce wiedzę i kształtujące umiejętności  

z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia 
działalności w sektorze ekonomii spo-
łecznej, 

4 realizować usługi wspierające rozwój 
partnerstw lokalnych, opartych na 

współpracy  samorządu lokalnego i or-
ganizacji pozarządowych na rzecz ekono-
mii społecznej, 

5 promować ekonomię społeczną i za-
trudnienie w sektorze ES. 

W ramach komponentu regional-
nego Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki zostały wprowadzone zapisy 
mające na celu utworzeniu systemu 
kompleksowego wsparcia ekonomii 
społecznej o długofalowym działaniu. 
Potrzebne było bowiem usprawnienie 
i uporządkowanie  działań mających 
na celu wsparcie podmiotów ekonomii 
społecznej na terenie województwa lu-
belskiego. W celu zapewnienia równe-
go dostępu do usług dla podmiotów 
ekonomii społecznej z terenu całego 
województwa lubelskiego  w 2011 roku 
opracowana została koncepcja 3 ośrod-
ków wsparcia ekonomii społecznej  
w oparciu o trzy subregiony:

a)chełmsko-zamojski (Miasto Zamość, 
Miasta Chełmo raz powiaty: janow-

ski, biłgorajski, krasnostawski, chełmski, 
zamojski, hrubieszowski, tomaszowski);

b)lubelsko-bialski (Miasto Biała Pod-
laska, Miasto Lublin oraz powiaty: 

bialski, parczewski, włodawski, łęczyń-
ski, świdnicki, lubelski, kraśnicki);

c)puławski (powiaty: lubartowski, łu-
kowski, opolski, puławski, radzyński 

i rycki).

Tym samym zasięg terytorialny dzia-
łania OWES-ów odpowiada potrzebom 
lokalnych organizacji i społeczności na 
poziomie powiatów. W celu budowania 
trwałej sieci instytucji oferujących wy-
standaryzowane i kompleksowe wspar-
cie dla podmiotów ekonomii społecznej 
oraz osób fizycznych, postanowiono wy-
typować 3 instytucje dysponujące odpo-
wiednim potencjałem  i kapitałem, które 
mogłyby być OWES.

Monika Tarnowska



czym jest regranting?
Regranting to proces zlecania reali-

zacji zadań publicznych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego organizacjom 
pozarządowym w sposób nie bezpośredni 
lecz za pośrednictwem operatora - organi-
zacji pozarządowej pośredniczącej w prze-
kazywaniu dotacji. W praktyce oznacza 
to, że samorząd zleca organizacji, by ta 
wybrała ostatecznych realizatorów zada-
nia publicznego w sposób zapewniający 
jawność i uczciwą konkurencję, a więc  
w otwartym konkursie ofert. Wprowa-
dzenie takiego rozwiązania, zwanego po-
wszechnie regrantingiem, od lat postu-
lowały lokalne organizacje pozarządowe  
i samorządy lokalne. Od 2010 roku pozwa-
la już na to prawo. Regranting jest zatem 
niezwykle skutecznym i wypróbowanym 
sposobem na zwiększenie zakresu, skali  
i efektywności realizacji zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe, ponieważ 
służy także wzmacnianiu potencjału lo-
kalnych operatorów, organizacji pozarzą-
dowych specjalizujących się we wspieraniu 
finansowych aktywności obywatelskiej. 
Dzięki temu mogą one także coraz sku-
teczniej pozyskiwać środki zewnętrzne, 
np. fundusze zagraniczne, które stanowią 
dodatkowe wsparcie dla działań służących 
mieszkańcom gmin, powiatów i regionów,  
w których te organizacje działają.

BiłgOraj prOwadzi
Projekt „Regranting jako sposób 

zwiększenia zakresu, skali i efektywności 
realizacji zadań publicznych przez organi-
zacje pozarządowe w gminie i powiecie” 
ma na celu wypracowanie modelowego 
rozwiązania w zakresie regrantingu i roz-
propagowania go, aby mógł on być stoso-
wany we wszystkich samorządach w Polsce. 
W województwie lubelskim projekt prze-
prowadza Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego. Jednym z zadań było szko-
lenie dla organizacji pozarządowych, które 
w przyszłości będą mogły być operatorami 
lub odbiorcami w procesie regrantingu. 
Przeszkolonych zostało 80 instytucji, ale 
gdy Miasto Biłgoraj w ramach konkursu 
na realizację zadań przez organizacje poza-
rządowe przeznaczyło 10 tys. złotych na za-
dania w ramach mechanizmu regrantingu 
wpłynęła jedna oferta od Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 

- Dzięki tej metodzie oprócz pie-
niędzy, które możemy zainwestować 

wartość projektów kulturalnych wzrasta 
o środki, które przynosi ze sobą  Funda-
cji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 
– mówi Burmistrz Rosłan – najprościej 
mówiąc przeznaczamy pewną pulę środ-
ków na ściśle określone działania, ale 
przydział pieniędzy odbywa się poprzez 
konkurs grantowy przeprowadzany 
przez jedną organizację pozarządową, 
zwaną operatorem. 

- W tym roku w ramach regrantingu 
przeznaczyliśmy 56,5 tys. zł na wsparcie 
16 projektów – mówi Irena Gadaj, prezes 
Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgo-
rajskiej. 

dla OwOcnegO przeprOwa-
dzenia prOcesu regrantingu 
pOtrzeBa:

1dobrej, aktywnej, odważnej i nastawio-
nej na współpracę jednostki samorządu 

terytorialnego (grantodawca, dotujący),

2godnej zaufania, sprawdzonej, do-
świadczonej w działalności granto-

dawczej, potrafiącej pozyskiwać środki  
z różnych źródeł organizacji, która może 
pełnić funkcję operatora, 

3wiele małych lokalnych organizacji po-
zarządowych (dotowany, grantobior-

ca), ustawiających się w kolejce po małe 
granty na dobre, ważne dla społeczności 
lokalnej pomysły,

4pełnego zrozumienia i chęci praktycz-
nego zastosowania regrantingu, chęci 

współpracy i współdziałania, zaufania, go-
towości i dojrzałości do stosowania zasady 
pomocniczości,

5inicjatora zastosowania mechanizmu 
regrantingu w zlecaniu realizacji zadań 

publicznych.

prOcedura praktyczna zastO-
sOwania regrantingu:

1Do końca listopada każdego roku 
jest opracowywany, konsultowany  

i zatwierdzany roczny plan współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Warto  
w programie współpracy wpisać możliwość 
zastosowania mechanizmu regrantingu. 

2Przygotowanie otwartego konkursu 
ofert na realizację konkursu grantowe-

go, określenie zakresu zadań publicznych 
możliwych do realizacji w ramach konkur-
su grantowego, podjęcie decyzji w sprawie 
wysokości środków przeznaczonych na 
regranting, uzgodnienie warunków prze-
prowadzenia konkursu grantowego.

3Ogłoszenie otwartego konkursu 
ofert na realizację konkursu granto-

wego. 

4Wyłonienie operatora konkursu gran-
towego, podpisanie umowy oraz prze-

kazanie grantu.

5Przygotowanie, pozyskiwanie dodat-
kowych środków na konkurs grantowy 

i ogłoszenie przez operatora otwartego 
konkursu grantowego dla organizacji 
pozarządowych. Regranting - operator 
otrzymał grant od gminy i organizuje 
konkurs grantowy dla małych lokalnych 
organizacji.  

6Promocja konkursu grantowego, szko-
lenia i konsultacje przeprowadzane 

przez operatora.

7Przyjmowanie aplikacji grantowych, 
badanie zgodności, ocena ofert przez 

Komisję Grantową.

8Podpisanie umów, realizacja dotowa-
nych projektów.

9Monitorowanie przez operatora prze-
biegu realizacji projektów.

10Sprawozdanie i rozliczenie dotowa-
nych przed operatorem.

11Podsumowanie realizacji konkursu, 
nagrodzenie najciekawszych projek-

tów, wymiana doświadczeń dotowanych, 
przekazywanie dobrych praktyk.

12Przygotowanie rozliczenia realizacji 
konkursu grantowego przez opera-

tora dla gminy.
Alicja Stój
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Regranting sposobem  
na dodatkową gotówkę 
Coraz więcej samorządów na Lubelszczyźnie sięga po 
regranting. Dzięki niemu w „cudowny sposób” zainwesto-
wane pieniądze podwajają się. Nic dziwnego, że zaintereso-
wanie tym sposobem doinwestowania wciąż wzrasta.

Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej  -  
„Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”
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Publiczne Samorządowe Przedszkole w Markowiczach - Przedszkolny plac zabaw.

samorząd pozyskuje ważnego partnera – 
operatora konkursu grantowego, któremu może 
powierzyć część swoich obowiązków 

wzmacnia organizacje pozarządowe, mogą 
one lepiej przygotować się do realizacji zadań 
publicznych i łatwiej pozyskiwać środki na 
działalność 

przeprowadzanie otwartego konkursu gran-
towego przez operatora poprawia wizerunek 
samorządu i wpływa na przełamywanie niechęci 
obywateli do udziału w życiu publicznym

daje większe szanse na pozyskanie grantu 
przez młode organizacje i grupy nieformalne, 

które mogą się uczyć od bardziej doświadczo-
nych organizacji

uczy pozyskiwania grantów i jest dobrym 
doświadczeniem na drodze rozwoju organizacji, 
jest często wstępem do realizacji większych, 
bardziej ambitnych projektów

pozwala na lepsze zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców, dzięki połączeniu działań gminy, 
operatora i dotowanych organizacji

 wpływa na wzrost zaufania, poprawia relacje 
w gminie, prowadzi do większej integracji 
lokalnej, uczy myślenia w kategoriach dobra 
wspólnego

KORZyści ZE STOSOWania REGRanTinGu:



6  Biuletyn Ekonomii Społecznej Nagrody w sektorze społecznym

Wrażliwi społecznie i otwar-
ci na rozwiązywanie 
problemów osób niepeł-
nosprawnych. Tak w naj-

większym skrócie można określić laure-
atów konkursu Lodołamacze.  

Przełamywać lody obojętności, bu-
rzyć bariery, pokazywać pozytywne przy-
kłady firm zatrudniających osoby nie-
pełnosprawne to główne cele Konkursu 
Lodołamacze. Kolejna edycja już za nami. 
Zwycięzcy zostali wyłonieni i uhonoro-
wani podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Wśród wyróż-
nionych w centralnym etapie konkursu 
znalazła się instytucja z naszego regionu. 
W kategorii Otwarty Rynek II miejsce  
i srebrny medal zdobył  Zakład Fizjotera-
pii i Masażu Bio-Relax z Puław.  

- Zakład Fizjoterapii i Masażu Bio-
Relax w Puławach zatrudnia osoby nie-
pełnosprawne od 2001 roku. W chwili 
obecnej w zakładzie pracuje 11 osób 
niepełnosprawnych. W 2012 r. firma 
podjęła kolejne działania na rzecz dosto-
sowania infrastruktury zakładu do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, poprzez 
zlikwidowanie barier architektonicznych 
i psychicznych. Wszystkie placówki za-
kładu są przyjazne psom asystującym. 
Zakład utrzymał wcześniej stworzone 
zmiany w infrastrukturze firmy. Między 
innymi zainstalowanie windy, wyrów-
nanie powierzchni w pobliżu obiektów, 
likwidację różnicy poziomów w ciągach 
komunikacyjnych. Zakład działa na rzecz 
pracowników zapewniając im nowocze-
sne stanowiska pracy oraz wysoki poziom 
pomieszczeń socjalnych – czytamy w uza-
sadnieniu werdyktu Lodołamaczy.

- Nagroda „Lodołamacze” jest dla 
nas bardzo cenna i ważna, gdyż czujemy 
się docenieni jako pracodawca angażują-
cy się w rozwiązywanie problemów osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzi-
nach życia społecznego i zawodowego. 
Dzięki nagrodzie wiele osób sprawnych  
i niepełnosprawnych dowiedziało się  
o istnieniu naszej firmy i o naszym podej-
ściu do zatrudniania osób niepełnospraw-
nych. Po otrzymaniu nagrody aplikuje do 
nas coraz więcej osób niepełnosprawnych  
z czego bardzo się cieszymy. Sądzimy,  
że naszym niepełnosprawnym pracowni-
kom jest również miło, że to dzięki ich 
pracy możliwe było otrzymanie takiego 
ważnego wyróżnienia – mówi Agata Po-
tapska-Skwara z puławskiego Bio-Relaxu.

Zanim jednak rozdano nagrody  
w etapie centralnym wybrano Lodoła-
macze w regionach. W naszym regionie. 
Bio-Relax zajął pierwsze miejsce w swojej 
kategorii. Z kolei w kategorii Zakład Pra-
cy Chronionej  I miejsce i Statuetkę Lo-
dołamacz 2013 otrzymał Multifarb Sp. z 
o. o. w Rzeszowie. W tej kategorii znalazł 
się też element lubelski. III miejsce zdoby-
ło  Charytatywne Stowarzyszenie Niesie-
nia Pomocy Chorym Misericordia Zakład 
Aktywności Zawodowej w Lublinie.

Z kolei w kategorii Lodołamacz Insty-
tucja - Pracodawca Nieprzedsiębiorca pod-
czas etapu regionalnego II miejsce i srebrny 
medal otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych „SIL” w Lubartowie.

– Do konkursu zostaliśmy wyty-
powani przez marszałka województwa 
lubelskiego i podkarpackiego w związku 

z wysokim procentem zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, dzięki projektowi 
„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicz-
nymi na rynku pracy II”. W ramach tego 
projektu zatrudnienie dostało 14 osób - 
podkreśla Jolanta Włoszek, prezes SIL.

Jeśli mowa o lubelskich akcentach 
Lodołamaczy, to nie można zapomnieć 
o kategorii  tytułu honorowego. Super 
Lodołamacza przyznano Lubelskiemu 
Forum Organizacji Osób Niepełno-
sprawnych – Sejmik Wojewódzki. Jest to 
stowarzyszenie organizacji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych na te-
renie województwa lubelskiego. Działa 
od 1994 r., a w 2004r. uzyskało status 
Organizacji Pożytku Publicznego. Obec-
nie skupia 47 organizacji pozarządowych. 
Jest stowarzyszeniem autonomicznym  
i niezależnym od organów administracji 

państwowej, organów samorządowych 
i organizacji politycznych. Forum in-
tegruje środowiska i organizacje osób 
niepełnosprawnych oraz promuje ich 
działalność. Poprzez różnego rodzaju 
inicjatywy wspiera rozwój samopo-
mocowych organizacji pozarządowych  
i upowszechnia ideę współpracy pomię-
dzy tymi organizacjami w kraju, jak i za 
granicą. Reprezentuje interesy integracji 
osób niepełnosprawnych na forum lo-
kalnym i ogólnokrajowym.

Warto też wspomnieć o Lodołama-
czu Specjalnym. Tu wyróżniony został 
Rafał Wilk. Były polski żużlowiec, trener 
żużlowy, obecnie sportowiec niepełno-
sprawny. Dwukrotny mistrz paraolim-
pijski z Londynu (2012) w handbike’u, 
kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Karierę rozpoczął w 1991, a licencję 
uzyskał w barwach drużyny Stali Rze-
szów. 3 maja 2006 roku podczas meczu 
ligowego miał wypadek, po którym stra-
cił władzę w nogach i w konsekwencji 
zakończył karierę żużlową.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję 
trenera klubu KMŻ Lublin. Po wypadku 
nie zrezygnował z czynnej kariery spor-
towej i zaczął uprawiać narciarstwo zjaz-
dowe na nartach jednośladowych mono 
ski. Ponadto trenuje kolarstwo na rowerze  
z napędem ręcznym, tzw. handbike.  
W tej dyscyplinie odnosi swoje największe 
sukcesy. Między innymi Mistrzostwo Pol-
ski, Mistrzostwo Świata, Puchar Świata.  
W 2012 roku podczas XIV letnich igrzysk 
paraolimpijskich zdobył dwa złote medale 
w kolarstwie szosowym w kategorii H3.

Rafał Wilk aktywnie wspiera im-
prezy i działania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. W ubiegłym roku wziął 
udział w projekcie kartek świątecznych 
dla Spółdzielni Socjalnej „Republika 
Marzeń Fundacji Anny Dymnej Mimo 
Wszystko”. Dochód ze sprzedaży kartek 
został przekazany na rzecz artystów, któ-
rzy zmagają się z niepełnosprawnością. 
Podczas ostatnich zawodów w Kanadzie, 
zapewnił już sobie Puchar Świata. Pod-
czas Mistrzostw Świata, które odbyły 29 
sierpnia 2013 w Baie-Comeau zdobył 
złoty medal w jeździe indywidualnej na 
czas, a kilka dni później dwa złote meda-
le na Mistrzostwach Polski.

Wszystkim uczestnikom i laureatom 
gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do 
wzorowania się na Lodołamaczach.

Marcin Jaszak  

Lodołamacze  
nie straszne 
im trudności
Przełamują lody obojętności, burzą bariery oraz 
zatrudniają osoby niepełnosprawne 

Gala rozdania nagród  na Zamku Królewskim w Warszawie

(1869 – 1953) - działacz w Towarzystwie 
Kooperatystów w Warszawie założonym. 
Będąc w zarządzie tej organizacji, zajął się 
działalnością prasy, banku, kółek rolni-
czych, sklepów robotniczych podległych 
Towarzystwu. Był  redaktorem czasopisma 
spółdzielczego „Społem”. Opublikował 
książkę pt. Ruch spółdzielczy i rozwój jego 
w Anglii. Był organizatorem pierwszego 
zjazdu organizacji ruchu spółdzielczego 
spożywców. Od 1911 do 1915 zajmował 
stanowisko dyrektora Związku Towarzystw 
Spożywczych. Organizacja posiadała 
własne hurtownie, Dom Społem i ośrodek 
edukacyjny.

STaniSłaW WOjciEchOWSKi

(1848–1910) – jeden z głów-
nych aktorów „najdłuższej 
wojny nowoczesnej Europy”, 
czyli walki polskich obywateli 
zaborów pruskiego o własna 
tożsamość. Współzałożyciel 
i aktywny uczestnik wielu 
towarzystw ( np. Towarzystwo 
Przemysłowe, Towarzystwo 
Oświaty Ludowej), inspirator 
wielu inicjatyw edukacyjnych 
i kulturalnych), twórca Banku 
Ludowego i Związku Spółek 
Zarobkowych. 

PiOTR WaWRZyniaK

POSTaciE EKOnOMii SPOłEcZnEj
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(1868–1918) – polski 
myśliciel polityczny, 
filozof, psycholog  
i socjolog. Bliski przy-
jaciel Stefana Żerom-
skiego, pierwowzór 
Szymona Gajowca  
w powieści „Przedwio-
śnie”. Wielki teoretyk, 
prekursor zarówno 
ruchu stowarzysze-
niowego, jak i ruchu 
spółdzielczego.

EDWaRD aBRaMOWSKi
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Kanon lektur dla zainteresowanych
Zbiór publikacji szeroko opisujących probematykę ekonomii społecznej w Polsce i na świecie

POSTaciE EKOnOMii SPOłEcZnEj

(1861–1924) 
– założyciel w 
1889 pierwszej na 
ziemiach polskich 
wiejskiej spółdzielni 
oszczędnościowo-
pożyczkową wg 
wzoru Raiffeisena 
i propagator „kas 
stefczyka” na wsi 
galicyjskiej. Działacz 
struktur organiza-
cyjnych spółdzielni 
rolniczych.

FRanciSZEK STEFcZyK

Ekonomia społeczna. Podmiot i instrumenty;   
dr hab. Katarzyna Głąbicka 

Tej książki nie może pominąć żaden menażer przed-
siębiorstwa społecznego. Publikacja przedstawia naj-

istotniejsze zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej. 
Uwzględnia zarówno założenia teoretyczne, jak i prak-
tyczne wdrażanie idei ekonomii społecznej w Polsce. Naj-
nowsza publikacja dr hab. Katarzyny Głąbickiej składa się  
z pięciu rozdziałów. W pierwszym zostały dokładnie omó-
wione definicje ekonomii społecznej. Rozdział drugi mówi 
i funkcjach, zadaniach i wartościach tego pojęcia. Trzeci 
poświęcony jest podmiotom ekonomii społecznej i syste-
mem ich wsparcia. Kolejny o instrumentach wspierających 
prawnych, finansowych oraz programowych. Rozdział pią-
ty dotyczy aktywności gospodarczej społeczeństwa obywa-
telskiego. Publikacja uzupełniona jest o płytę CD, gdzie 
znajdziemy zbiór ważniejszych aktów prawnych. 

Publikacja Yunusa Muhammada to klasyka w dzie-
dzinie ekonomii społecznej. Książka stanowi nie-

samowitą lekturę dla osób, które interesują się tym 
pojęciem. Autor przedstawia w niej niezwykłe historie 
szefów wielkich firm takich jak Danone, BASF czy SAP, 
którzy zdecydowali się na podjęcie wyzwania urucha-
miania ryzykownych projektów zorientowanych na 
ubogą ludność jednego z najbiedniejszych krajów świa-
ta. Każdego czytelnika zaintrygują nie tylko historie po-
kazujące etapy wdrożenia tych niesamowitych przedsię-
wzięć, ale przede wszystkim motywacje i idee autorów 
tych projektów.

W maju 2009 roku ukazała się na rynku kolejna po-
zycja, którą warto przeczytać. Jeżeli kiedykolwiek 

zadawaliśmy sobie pytanie: czy możliwe jest rozwiąza-
nie problemu biedy bądź czy istnieje sposób na obję-
cie opieką zdrowotną każdego miejsca na ziemi to ta 
lektura jest właśnie dla Was. Autor udowadnia nam, że 
odpowiedzi na te pytania mogą być twierdzące. Przed-
stawia nam historie, które udowadniają, że człowiek jest  
w stanie zmienić świat. 
Patronat medialny nad tą publikacją objął m.in. portal 
www.ekonomiaspoleczna.pl. 

Przedsiębiorstwo społeczne kapitalizm dla ludzi; 
Yunus Muhammad, wyd. ConCorda

Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni - wizjon-
erzy naszych czasów, David Bernstein, wyd. Abwero

Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo 
społeczne; Muhammad Yunus, wyd. ConCorda

Kolejna publikacja Yunusa Muhammada to opowieść 
o sukcesach przedsięwzięć podejmowanych przez 

samego autora na rzecz walki z ubóstwem i wyklucze-
niem, niedożywieniem, zanieczyszczeniem środowiska 
naturalnego, brakiem dostępu do służby zdrowia czy 
szkolnictwa. To opowieść o wizji nowej formy działalno-
ści gospodarczej, w której osiągnięte z biznesu zyski słu-
żą dopełnieniu potrzeb społecznych. Autor przedstawia 
czytelnikowi wiele kreatywnych przykładów działalności 
wykorzystującej najnowsze techniki z pożytkiem dla naj-
biedniejszych. Tej lektury nie wolno przegapić!

Klasyka w dziedzinie ekonomii społecznej. Zygmunt 
Narski przedstawia w niej zasady, prawidłowości  

i nieprawidłowości podziału tej części dochodu narodo-
wego, która przypada ludności. Odnosi się to do indywi-
dualnych potrzeb oraz do potrzeb wspólnych, jak oświaty, 
nauki czy zdrowia. Ekonomia społeczna omawia zjawiska 
ekonomiczne z punktu widzenia przyczyniania się do do-
brobytu indywidualnego i społecznego oraz wpływu na 
sprawność gospodarowania. 

Opracowanie: Anna Krzyżanowska

Nieodzowna lektura dla tych, którzy interesują się pro-
blematyką ekonomii społecznej w Polsce. Publikacja 

jest zbiorem 10 tekstów dotyczących stanu tej dziedziny  
w naszym kraju będących analizą i podsumowaniem kor-
pusu istniejących w 2008 roku opracowań, raportów, ba-
dań i baz informacji na temat sektora. W zbiorze znajdują 
się teksty w sposób ogólny omawiający uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, jak i opra-
cowania odnoszące się do konkretnych aspektów funkcjo-
nowania podmiotów ekonomii społecznej. Wśród auto-
rów znajdują się Jerzy Hausner, Anna Giza-Poleszczuk, Jan 
Herbst, Izabela Rybka, Marek Rymsza i Giulia Galera.

Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery 
rozwoju i potencjał w świetle wyników badań; pod 
red. Anny Giuk-Poleszczuk, Jerzego Hausera, Fun-
dacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Ekonomia społeczna, Zygmunt Narski,  
wyd.  Adam Marszałek

(1875–1967) - wybitny organizator, 
działacz i propagator polskiej spół-
dzielczości. Pracował w gnieźnieńskiej 
spółdzielni kredytowej „Kasa Ul”, stał 
się członkiem Patronatu, a wreszcie 
objął urząd Patrona Związku Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych w Wiel-
kopolsce w 1911 r. Za jego patronatu 
w 1913 r. na 287 wielkopolskich spółek 
kredytowych, aż w 212 pracowało 
blisko 300 księży, często na stanowi-
skach prezesów kas. Dla ks. Adamskiego 
spółdzielczość stanowiła ważny element 
rozwoju gospodarczego.

KS. STaniSłaW aDaMSKi

(1870–1944) – twórca sukce-
su ekonomicznego gminy Li-
sków w zaborze rosyjskim, do 
której przybył na przełomie 
wieków i zachęcił mieszkań-
ców do współpracy. Założono 
Spółdzielnie Spożywców, 
która powoli rozrastała się 
o mleczarnię, piekarnię, 
Stowarzyszenie Zbożowe czy 
Stowarzyszenie Budowlane,  
a także podjęto wiele inicja-
tyw edukacyjnych i kultural-
nych. 

KS. WacłaW BLiZińSKi



dziennikarze piszący do nasze-
go Biuletynu zdobyli nagrody  
i wyróżnienia  w Konkursie dla 

dziennikarzy prasowych na artykuł pre-
zentujący lokalne inicjatywy z zakresu 
Ekonomii Społecznej. Konkurs zorga-
nizowało Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich we współpracy z Departa-
mentem Pożytku Publicznego.  

15 listopada podczas konferencji 
„Realizacja Priorytetu I Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki Zatrudnienie  
i integracja społeczna” odbywającej się  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej, laureaci konkursu odebrali dyplomy  
i nagrody z rąk wiceministra Jacka Męciny  
i wiceministra rozwoju regionalnego Paw-
ła Orłowskiego. Artykuły zamieszczone 

w naszym Biuletynie zdobyły II Miejsce 
oraz II Wyróżnienie wśród piętnastu na-
grodzonych. Drugie miejsce w konkur 
sie zdobył tekst pod tytułem „Tam skąd 
pochodzę jestem swój, ale obcy. Tutaj je-
stem obcy, ale swój” autorstwa Marcina 
Jaszaka. Z kolei drugie wyróżnienie zdo-
była Anna Krzyżanowska za artykuł pod 
tytułem „Strachy, ziemniaki i rumianek. 
Tym żyje polska wieś”.

Konkurs miał na celu  pobudzenie  
w środowisku dziennikarskim zaintereso-
wania problematyką Ekonomii Społecz-
nej oraz wyróżnienie podjętych inicjatyw 
oraz pogłębienie wiedzy o lokalnych ini-
cjatywach i dobrych praktykach w ob-
szarze Ekonomii Społecznej.   

Alicja Stój

O d stycznia 2012 roku Re-
gionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Lublinie 
realizuje projekt syste-
mowy   „Opracowanie, 

realizacja i monitoring wieloletniego regio-
nalnego planu działań na rzecz promocji  
i upowszechniania ekonomii społecznej 
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 
społecznej i jej otoczenia w regionie – Dro-
gowskaz rozwoju społecznego” współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji 
kadr pomocy i integracji społecznej.

w  tym Okresie udałO nam się 
zrealizOwać następujące 
działania:

Zorganizowaliśmy 8 spotkań Zespo-
łu ekspertów ds. wdrażania i promocji 
ekonomii społecznej w województwie 
lubelskim, który był ciałem konsultacyj-

nym w trakcie opracowywania regional-
nego planu rozwoju ekonomii społecznej 
w województwie

Przeprowadziliśmy kompleksowe ba-
danie sektora podmiotów ekonomii spo-
łecznej w województwie lubelskim

Przeprowadziliśmy szkolenie dla Ze-
społu ekspertów, Zespołów roboczych, 
koordynatora projektu i specjalisty ds. 
ekonomii społecznej w celu wypracowa-
nia założeń do regionalnego programu 
rozwoju ekonomii społecznej

W 2012 i 2013 roku zorganizo-
waliśmy szkolenie „Uwzględnianie 
problematyki ekonomii społecznej  
w dokumentach programowych i zawie-
rania partnerstw publiczno – społecz-
nych” dla jednostek samorządu teryto-
rialnego szczebla województwa, powiatu 
i gminy.

W wyniku tych działań 2 VII 2013 
roku Zarząd Województwa Lubelskie-
go zatwierdził do realizacji  „Wielo-
letni regionalny plan działań na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sek-
tora ekonomii społecznej i jej otoczenia  

w województwie lubelskim na lata 2013 
– 2020”.

wydaliśmy różne puBlikacje:
3 numery Biuletynu Ekonomii Spo-

łecznej,
Regionalny Katalog Dobrych Prak-

tyk Podmiotów Ekonomii Społecznej

animOwaliśmy śrOdOwiska 
lOkalne w zakresie zawierania 
partnerstw O utwOrzenie pOd-
miOtu ekOnOmii spOłecznej:

spółdzielni socjalnej w Sawinie, Za-
krzówku, Komarówce Podlaskiej, Jano-
wie Lubelskim

klubu integracji społecznej w Ty-
szowcach, Krynicach

centrum integracji społecznej  
w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubel-
skim, 

zawarliśmy pOrOzumienia z 
OśrOdkami wsparcia ekOnOmii 
spOłecznej:

Katolickim Stowarzyszeniem Pomo-
cy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny
Stowarzyszeniem na rzecz Integracji 

Społecznej „Modrzew”

działania w realizacji:
Opracowujemy rekomendacje  

w zakresie rozwoju i promocji ekonomii 
społecznej w województwie lubelskim 
na kolejny okres programowania 2014 
– 2020

Opracowujemy raport dotyczący 
kondycji sektora podmiotów ekonomii 
społecznej w 2013 roku

ROPS w Lublinie
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Zorganizowaliśmy 
2 regionalne  
konferencje 
upowszechniające 
ekonomię społeczną

 
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

Tym możemy się pochwalić - 
ekonomia społeczna  
w  Regionalnym ośrodku  
polityki społecznej w lublinie

biuletyn ekonomii społecznej zdobywa nagrody

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  

4  Biuletyn Ekonomii Społecznej 
Pomysł na wakacje

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 18.00Janina 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 chałkiUbrodowice 16,  22-500 HrubieszówLucyna 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 KrasnaliSzpikołosy 42, 22-500 HrubieszówHalina 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 HrubieszówDorota Gębala - tel. 530 441 169Renata 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 StrachówMoroczyn 87,  22-500 Hrubieszówwww.moroczyn.plIrena Czerwińska - tel. 508 220 856Józefa 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 Hrubieszówwww.wioska-gotow.ple-mail: mswg@wioska-gotow.plBartłomiej Bartecki -  tel. 694 224 116 -  prezes stowarzyszeniaKrystyna Kraj – tel. 691 758 911 - organizacja wizyt  i warsztatów w Wiosce Gotów  w Masłomęczu

Nad dzikiM bUGieMW 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 BugiemŚlipcze,  

22-500 HrubieszówAnna Janicka - tel. 535 325 738e-mail: aniajanicka4@wp.pl 

Anna Krzyżanowska 

Pomysł na wakacje 

Biuletyn Ekonomii Społecznej  5

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


