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Od redakcji

Szanowni Paƒstwo,
W czerwcu w Warszawie odby∏a si´ konferencja podsumowujàca realizacj´ Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL w Polsce. W jej trakcie zaprezentowaliÊmy osiàgni´cia realizatorów projektów, omówiliÊmy znaczenie wypracowanych rezultatów, zasady wdra˝ania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej
Instytucji Wspomagajàcej w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Wa˝nym punktem konferencji by∏o wr´czenie „Jaskó∏ek rynku pracy”, wyró˝nieƒ po raz pierwszy przyznawanych przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
oraz Krajowà Struktur´ Wsparcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla najbardziej naszym zdaniem
perspektywicznych innowacji spo∏ecznych na rynku pracy.
W tym roku „Jaskó∏ki rynku pracy” otrzyma∏o 14 Partnerstw wyró˝nionych w trzech dziedzinach innowacji.
O tym, czego one dotyczà i jakie by∏y kryteria przyznawania wyró˝nieƒ dowiedzà si´ Paƒstwo z wywiadu z Beatà
P∏onkà, dyrektorem Biura Koordynacji Kszta∏cenia Kadr w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”.
W tym numerze biuletynu przedstawiamy te˝ wszystkie nagrodzone projekty. Z ich koordynatorami rozmawialiÊmy o wypracowanych rezultatach oraz planach, jakie wià˝à z rozpoczynajàcym si´ Programem Operacyjnym Kapita∏ Ludzki. Ju˝ dziÊ deklarujà du˝à potrzeb´ rozwijania efektów programu EQUAL w nowej perspektywie finansowej.
„Jaskó∏ki rynku pracy” to wyró˝nienia dla innowacyjnych pomys∏ów, dlatego i nasza statuetka zaskoczy wielu
z Paƒstwa swà formà. Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci stanie si´ ona uznanym symbolem pozytywnych zmian na
rynku pracy.
˚ycz´ mi∏ej lektury.
Beata Puszczewicz
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Szcz´Êliwa czternastka

Szcz´Êliwa
czternastka
Szcz´Êliwa czternastka
Rozmowa z Beatà P∏onkà, dyrektorem Biura Koordynacji
Kszta∏cenia Kadr w Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”

CzternaÊcie projektów Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL otrzyma wyró˝nienie „Jaskó∏ki rynku pracy”.
Co symbolizujà te jaskó∏ki?
Nadziej´ na zmiany w niektórych obszarach rynku pracy. Program EQUAL mia∏ wypracowaç innowacyjne rozwiàzania w tym
zakresie, które by∏yby skuteczniejsze ni˝ te, które sà stosowane
do tej pory. MieliÊmy kilka pomys∏ów na wybór „Jaskó∏ek”.
W tym roku zrezygnowaliÊmy z klasycznej formu∏y konkursowej
i postanowiliÊmy, ˝e w gronie specjalistów z Krajowej Struktury
Wsparcia, z Instytucji Zarzàdzajàcej i ekspertów zewn´trznych
wyselekcjonujemy dziedziny, w ramach których EQUAL wypracowa∏ najciekawsze naszym zdaniem innowacyjne rozwiàzania.

Jakie to dziedziny?
ZdecydowaliÊmy si´ na „SolidarnoÊç pokoleƒ”, ale rozumianà
nie tylko jako wspieranie osób starszych na rynku pracy. MyÊleliÊmy w tym przypadku równie˝ o solidarnoÊci z najm∏odszymi
np. poprzez organizowanie im opieki przedszkolnej, aby rodzice
mogli w tym czasie spokojnie pracowaç. PostanowiliÊmy te˝ nagrodziç tych, którzy wspierajà w sposób innowacyjny m∏odych na
rynku pracy i pomagajà im wejÊç na ten rynek. W tej dziedzinie
wyró˝niliÊmy a˝ pi´ç innowacji, majàc nadziej´, ˝e stanà si´
w niedalekiej przysz∏oÊci rzeczywiÊcie jaskó∏kami rynku pracy
i b´dà sprzyja∏y solidarnoÊci wszystkich pokoleƒ.

Druga dziedzina, to „zau∏ki rynku pracy”…
Dzi´ki programowi EQUAL mo˝na by∏o zajàç si´ wreszcie problemami dotyczàcymi stosunkowo niewielkich grup osób, które
do tej pory by∏y rozwiàzywane w znikomym stopniu. Brakowa∏o
na to pieni´dzy i dobrych pomys∏ów. Dlatego postanowiliÊmy
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nagrodziç jedno z Partnerstw zajmujàcych si´ aktywizacjà zawodowà osób skazanych, zarówno tych przebywajàcych jeszcze
w zak∏adach karnych, jak i wychodzàcych na wolnoÊç. Nie ma
co ukrywaç, ˝e dotàd by∏ to temat tabu. Wszystkim wydawa∏o
si´, ˝e s∏u˝ba wi´zienna jest od pilnowania skazanych, a nie od
aktywizowania ich do pracy. Tymczasem kilka projektów pokaza∏o, ˝e jest to niezb´dne i taka aktywizacja s∏u˝y nie tylko zdobyciu nowych umiej´tnoÊci zawodowych, ale i rozwojowi osobistemu tych ludzi. Kolejnà grupà, na którà zwróciliÊmy uwag´ sà
osoby chore psychicznie. Mówiàc o osobach niepe∏nosprawnych najcz´Êciej kojarzy si´ je z poruszajàcymi si´ na wózkach
inwalidzkich i na nich koncentruje si´ wiele przedsi´wzi´ç. Natomiast w zasadzie w ogóle nie bierze si´ pod uwag´ aktywizacji zawodowej ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Realizatorzy
projektów EQUAL dostrzegli ten problem, a my nagrodziliÊmy
jeden z projektów. Nast´pnà grupà, którà nie zajmowano si´
dotàd w sposób innowacyjny sà Romowie. Wyró˝niliÊmy Partnerstwo, które naszym zdaniem w sposób zupe∏nie nowy i nieszablonowy podesz∏o do problemów tej specyficznej spo∏ecznoÊci na rynku pracy.

W tej dziedzinie wyró˝niony zosta∏ równie˝ jeden
z projektów, który kierowany by∏ do przebywajàcych
w Polsce uchodêców…
Tak. Nie ma co ukrywaç, ˝e Polska jest dla uchodêców krajem tranzytowym i w najbli˝szych latach ich liczba b´dzie ros∏a. Dobrze, ˝e EQUAL ju˝ teraz pozwoli∏ zajàç si´ tym trudnym tematem. Projekt, który wyró˝niliÊmy kierowany by∏ do
tych, którzy chcieliby w Polsce zostaç, a jego realizatorzy wypracowali rozwiàzania, które pomogà im jak najszybciej zadomowiç si´ w naszym kraju i zintegrowaç si´ z nowym Êrodowiskiem.

Pozosta∏a trzecia dziedzina, w ramach której równie˝ przyznano „Jaskó∏ki”. Czego ona dotyczy?
Budowania kapita∏u spo∏ecznego, co rozumiemy jako budowanie wspólnoty lokalnej.
PostanowiliÊmy nagrodziç kilka tego typu innowacji, które dotyczà budowania takiej lokalnej wspólnoty w du˝ym i ma∏ym mieÊcie, na wsi, a tak˝e poprzez sieç animatorów,
którzy w bardzo ma∏ych spo∏ecznoÊciach pe∏nià funkcj´ katalizatorów przemian.

Co otrzymajà wyró˝nione Partnerstwa?
Statuetk´ „Jaskó∏ka rynku pracy”. Nagród pieni´˝nych nie b´dzie, ale mam nadziej´, ˝e
b´dzie to dla realizatorów projektów satysfakcjonujàce wyró˝nienie. Chcia∏abym te˝
podkreÊliç, ˝e fakt, i˝ wyró˝niliÊmy tylko czternaÊcie projektów wcale nie oznacza, ˝e
pozosta∏e projekty EQUAL nie sà ciekawe. MusieliÊmy jednak zastosowaç kilka dodatkowych kryteriów technicznych dotyczàcych realizacji projektów, jakoÊci rozliczeƒ. To
wyeliminowa∏o nam kilka innych, równie˝ bardzo ciekawych innowacji.
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Rezultat dla
wielu bran˝
Z cyklu szkoleƒ przygotowanych przez partnerstwo realizujàce projekt
„Dojrza∏oÊç wykorzystuje wiedz´” skorzysta∏o ∏àcznie 1062 pracowników z grupy wiekowej 44+ zatrudnionych w sektorze zbrojeniowym i kolejowym. G∏ównym celem tego przedsi´wzi´cia by∏o podniesienie ich
atrakcyjnoÊci na rynku pracy, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, a tak˝e sk∏onienie pracodawców do pe∏nego wykorzystania potencja∏u zawodowego drzemiàcego w beneficjentach.

G∏ównym rezultatem projektu sà modelowe programy szkoleniowe dla osób powy˝ej 44. roku ˝ycia. Dotyczà one
rozwoju zawodowego, zarzàdzania zmianà na stanowisku pracy oraz modelowej strategii personalnej. W ramach
projektu powsta∏ system informatyczny „Polityka personalna”, który wspomaga budowanie strategii personalnej
w przedsi´biorstwach, tak aby pracownik czu∏ si´ bezpiecznie od momentu zatrudnienia do chwili zwolnienia z firmy –
mówi Dorota W´grzycka, koordynatorka projektu. – PrzygotowaliÊmy te˝ system EQ-Project s∏u˝àcy do zarzàdzania projektami, obiegu informacji pomi´dzy trenerami, personelem projektu i beneficjentami. Kolejny system, EQ-Manager, s∏u˝y do zarzàdzania szkoleniami. Jednym z produktów projektu „Dojrza∏oÊç wykorzystuje wiedz´” jest te˝ aplikacja Mobile-Lab, która mo˝e byç wykorzystywana do szkoleƒ stacjonarnych przy komputerach. Ogólnie nasz rezultat
mo˝na opisaç jako modelowy system rozwoju zawodowego pracowników po 44. roku ˝ycia.

Model uniwersalny
Zdaniem realizatorów projektu, innowacyjnoÊç osiàgni´tego rezultatu polega na tym, ˝e tworzyli go w du˝ej mierze sami beneficjenci, czyli osoby z grupy 44+. Dlatego jest on ÊciÊle dopasowany do ich potrzeb. Budowa programu szkoleƒ by∏a zresztà poprzedzona bardzo wnikliwà analizà potrzeb przeprowadzonà na rynku pracy na podstawie opracowaƒ dotyczàcych najbardziej deficytowych zawodów. Zbadano tak˝e potrzeby w tym zakresie wÊród
osób zarzàdzajàcych przedsi´biorstwami z sektorów obronnego i kolejowego, z których pochodzili beneficjenci
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projektu. Drugà istotnà innowacjà by∏o wykorzystanie w szkoleniach e-learningu. Jest to bardzo wa˝ne, poniewa˝ osoby z grupy 44+ bra∏y tym samym
udzia∏ w budowaniu spo∏eczeƒstwa informacyjnego, korzysta∏y podczas szkoleƒ z nowoczesnych technik, komunikatorów. OczywiÊcie, w niektórych przypadkach e-learning nie by∏ potrzebny – dotyczy to na przyk∏ad szkoleƒ zawodowych, w których du˝y nacisk k∏adliÊmy na zaj´cia praktyczne i szkolenia stacjonarne – mówi Dorota W´grzycka.
Twórcy projektu uwa˝ajà, ˝e wypracowany model szkoleniowy ma charakter uniwersalny i mo˝na go bez problemów zastosowaç w wielu ró˝nych bran˝ach. Bez wi´kszego wysi∏ku uda∏o nam si´ dopasowaç programy zbudowane na bazie sektora obronnego do sektora kolejowego, myÊl´ wi´c, ˝e jest to mo˝liwe
równie˝ w przypadku innych sektorów przemys∏u. Wa˝ne jest to, ˝e program jest dobrze dostosowany do mo˝liwoÊci osób z grupy 44+ – uwa˝a koordynatorka
projektu „Dojrza∏oÊç wykorzystuje wiedz´”.

Nowe partnerstwo
Wyniki projektu przedstawiono na dwóch du˝ych konferencjach. Pierwsza z nich skierowana by∏a do przedsi´biorców, druga odby∏a si´ w Warszawie
i uczestniczyli w niej g∏ównie politycy i dziennikarze. Partnerstwo przygotowa∏o te˝ seri´ spotkaƒ w powiatowych i wojewódzkich urz´dach pracy, urz´dach
marsza∏kowskich. Zale˝y nam na wykorzystaniu rezultatów osiàgni´tych w projekcie EQUAL w nowym okresie programowania. ByliÊmy te˝ na konferencjach
innych partnerstw, przez ca∏y czas staramy si´ prezentowaç swoje rezultaty, aby nie le˝a∏y bezproduktywnie na pó∏ce. ZawiàzaliÊmy ju˝ nowe partnerstwo, w sk∏ad
którego wesz∏o 11 powiatów – by∏ych realizatorów projektu EQUAL – i chcemy kontynuowaç propagowanie naszych rezultatów w ramach Priorytetu 2 Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki – podsumowuje Dorota W´grzycka.
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Mentoring bez barier wiekowych

Mentoring
bez barier
Mentoring
bez barier
wiekowych
wiekowych
INTERMENTORING TO METODA POLEGAJÑCA NA TYM, ˚E STARSI WIEKIEM PRACOWNICY
SÑ „MENTORAMI ORGANIZACYJNYMI” DLA PRACOWNIKÓW M¸ODSZYCH STA˚EM I DOÂWIADCZENIEM, ZAÂ PRACOWNICY M¸ODSI SÑ „MENTORAMI TECHNICZNYMI” W ZAKRESIE UMIEJ¢TNOÂCI IT DLA PRACOWNIKÓW Z GRUPY WIEKOWEJ 50+. OBIE GRUPY WSPÓLNIE DOSTRZEGAJÑ ZMIANY I WYKORZYSTUJÑ SWÓJ POTENCJA¸, ZARÓWNO DZIA¸AJÑC
NA KORZYÂå ORGANIZACJI, JAK I REALIZUJÑC W¸ASNE POTRZEBY. OPRACOWANIE I PRZETESTOWANIE NOWATORSKIEGO MODELU SZKOLE¡ PRZYGOTOWUJÑCEGO PRACOWNIKÓW I KADR¢ KIEROWNICZÑ ORGANIZACJI DO WPROWADZENIA INTERMENTORINGU BY¸O G¸ÓWNYM CELEM PROJEKTU „DYNAMIZM I DOÂWIADCZENIE – WSPÓLNE STEROWANIE ZMIANÑ”. O EFEKTACH TEGO PRZEDSI¢WZI¢CIA ROZMAWIAMY Z JEGO MENED˚ERKÑ – STEFANIÑ KOCZAR-SIKORÑ Z ˚ORSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ.

Do testowania wypracowanego przez Paƒstwa systemu szkoleƒ zaproszone zosta∏y trzy grupy beneficjentów. Kim byli cz∏onkowie tych
grup?
ZaprosiliÊmy trójki pracownicze z ró˝nych firm i organizacji: pracownika m∏odszego wiekiem do 35. roku ˝ycia,
pracownika starszego wiekiem powy˝ej 50 lat oraz przedstawiciela kadry kierowniczej. Na etapie projektowania
zak∏adaliÊmy, ˝e przeszkolimy 210 beneficjentów z 70 organizacji, w praktyce przez projekt przewin´∏o si´ 215
osób.

Wszyscy uczestnicy projektu brali udzia∏ w warsztatach. Jaki by∏ ich
charakter?
Warsztaty sk∏ada∏y si´ z trzech elementów. Pierwszy dwudniowy blok warsztatowy realizowany na wyjeêdzie mia∏
na celu podniesienie umiej´tnoÊci psychospo∏ecznych. Do udzia∏u w nim zapraszaliÊmy ca∏à trójk´, a wi´c dwóch
pracowników i przedstawiciela kadry kierowniczej. Pracownicy mieli wspólne zaj´cia, poniewa˝ chcàc przygotowaç ich do roli mentorów dzielàcych si´ wzajemnie wiedzà, chcieliÊmy najpierw zniwelowaç granice, które ich
dzielà, czyli pokazaç, ˝e stereotypowe myÊlenie m∏odszych o starszych i vice versa nie ma nic wspólnego z rzeczywistoÊcià i grupy te niewiele dzieli, a sporo ∏àczy. Okazywa∏o si´ nawet, ˝e osoby pracujàce od kilku lat w tej samej firmie nic o sobie nie wiedzà, nie znajà nawet swoich imion. Celem warsztatów by∏o te˝ zintegrowanie zespo∏ów pracowniczych oraz poprawa niektórych umiej´tnoÊci naszych beneficjentów. W tym drugim przypadku pracowaliÊmy g∏ównie z osobami starszymi wiekiem, które – jak wynika∏o z naszych badaƒ – majà trudnoÊci z publicznymi wystàpieniami. StaraliÊmy si´ aran˝owaç takie sytuacje, które mog∏y im pomóc odnaleêç si´ w nowej
roli. Wspierali ich w tym m∏odsi koledzy. PrzekonywaliÊmy te˝, ˝e ka˝dy mo˝e si´ czegoÊ nauczyç od drugiej strony, niezale˝nie od wieku, ˝e czasami mentorem mo˝e byç osoba starsza, a czasami m∏odsza. W tym samym bloku warsztatowym pracowaliÊmy z kadrà kierowniczà. Zaj´cia dotyczy∏y zarzàdzania wiekiem; pokazywaliÊmy, ˝e
ka˝da z grup pracowniczych wymaga innego podejÊcia, ˝e w zale˝noÊci od wieku ludzie ró˝nie przystosowujà si´
do zmian dokonywanych w firmie. WskazywaliÊmy uczestnikom warsztatów dobre praktyki w zarzàdzaniu wiekiem, zarówno w Polsce, jak i w krajach zachodnich. Dodatkowà zaletà tego bloku warsztatowego by∏o zintegrowanie pracowników z kadrà kierowniczà.
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Czym ró˝ni∏ si´ drugi blok warsztatowy od pierwszego?
Wtedy pracowaliÊmy ju˝ oddzielnie z ka˝dà z grup pracowniczych. Kadra kierownicza na tym etapie nie bra∏a ju˝ udzia∏u w projekcie. Pracowników m∏odszych przygotowywaliÊmy do roli mentorów technologicznych, sprawdzaliÊmy, jakà wiedzà dysponujà w dziedzinie nowych technologii. Chodzi∏o nam nie
tylko o typowe technologie biurowe, takie jak komputer czy faks. T∏umaczyliÊmy im, ˝e urzàdzenia IT otaczajà nas w∏aÊciwie w ka˝dej dziedzinie ˝ycia,
Aparat cyfrowy czy telefon komórkowy to przyk∏ad stosowania takich technologii. PokazywaliÊmy im wspólne regu∏y, które rzàdzà tymi urzàdzeniami,
i uÊwiadamialiÊmy im, ˝e – ˝eby sprawnie poruszaç si´ w dzisiejszym ˝yciu, trzeba si´ pos∏ugiwaç tzw. metakompetencjami IT. UczyliÊmy wi´c m∏odszych
pracowników, w jaki sposób takie metakompetencje przekazywaç starszym kolegom. W praktyce okazywa∏o si´, ˝e mo˝na dysponowaç wiedzà, ale jednoczeÊnie nie umieç przekazywaç jà w sposób zrozumia∏y. RównoczeÊnie nasi psychologowie pracowali z osobami starszymi wiekiem i çwiczyli z nimi umiej´tnoÊci spo∏eczne, które by∏y najs∏abszym punktem tej grupy, oraz przygotowywali ich do roli mentora organizacyjnego. Z naszych badaƒ wynika∏o bowiem, ˝e majà oni sporo wiedzy, którà mogliby przekazaç osobom m∏odszym, ale nie potrafià tego robiç w sposób skuteczny. Póêniej organizowaliÊmy
trzeci blok warsztatowy, który by∏ podsumowaniem dwóch pozosta∏ych. Tu ponownie spotyka∏y si´ pary pracownicze i wspólnie pod okiem trenerów IT
i psychologów nasi beneficjenci dzielili si´ swojà wiedzà. Blok ten koƒczy∏ si´ podpisaniem swego rodzaju kontraktu, w którym obydwie strony uzgadnia∏y, w jaki sposób owo dzielenie si´ wiedzà nale˝y przeszczepiç na pole zawodowe, aby czuç si´ przy tym komfortowo.

Komu rekomendowana jest ta metodologia szkoleƒ?
Zgodnie z naszymi za∏o˝eniami program jest uniwersalny. Mo˝na go zastosowaç zarówno w przedsi´biorstwach, instytucjach publicznych, jak i w organizacjach pozarzàdowych; wsz´dzie tam, gdzie w zespole pracowniczym sà osoby m∏odsze i starsze wiekiem. Rezultaty projektu opisaliÊmy w czterech publikacjach. Pierwsze dwie to raporty z badaƒ socjologicznych i psychologicznych, które opisujà wszystkie trzy grupy docelowe projektu, oraz raport na temat metakompetencji IT. Pozosta∏e publikacje to podr´cznik dla organizacji, które chcia∏yby wdro˝yç nasz model szkoleƒ, a tak˝e podr´cznik dla trenerów chcàcych pracowaç z wykorzystaniem tego narz´dzia. Materia∏y te sà dost´pne w formie papierowej i elektronicznej.
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Miasto dla
rodziców
Miasto
dla
rodziców
Miasto dla

rodziców
Realizowany na Podlasiu projekt „Elastyczny pracownik – partnerska rodzina” kierowany by∏ do rodziców wychowujàcych dzieci do lat 7 oraz kobiet w cià˝y. Celem partnerstwa administrowanego przez Wy˝szà Szko∏´ Ekonomicznà w Bia∏ymstoku by∏o przetestowanie rozwiàzaƒ, które pozwolà ∏atwiej godziç ˝ycie zawodowe z rodzinnym, zw∏aszcza przez m∏odych rodziców.
Rezultaty projektu dotyczà czterech obszarów. Pierwszym z nich sà elastyczne formy pracy. W trakcie projektu przetestowano je na
oko∏o 50 stanowiskach. Okaza∏o si´, ˝e wsz´dzie dobrze si´ sprawdzajà, zw∏aszcza telepraca oraz elastyczna organizacja czasu pracy. Proces wdra˝ania tych form zatrudnienia zosta∏ dok∏adnie opisany w publikacjach wydanych przez Partnerstwo. Sà one adresowane do pracowników, pracodawców, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i psychologów. Ciekawym narz´dziem upowszechniania elastycznych form zatrudnienia by∏ og∏oszony przez nas konkurs na „Pracodawc´ przyjaznego rodzinie” – mówi dr Cecylia Sadowska-Snarska z Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej w Bia∏ymstoku, kierownik projektu. – W ramach EQUAL-a odby∏y si´ dwie
edycje konkursu, do ka˝dej zg∏osi∏o si´ ponad 30 firm z Podlasia. PrzeprowadzaliÊmy w nich audyt mi´dzy innymi pod kàtem elastycznoÊci zatrudnienia, z którego wynika, ˝e rzeczywiÊcie firmy chcà byç przyjazne pracownikom. Kierujà si´ dwoma wzgl´dami.
Z jednej strony jest to przejaw spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci zak∏adu pracy, ale z drugiej strony powody sà równie˝ czysto ekonomiczne – w ten sposób przyciàgajà i utrzymujà najlepszych pracowników. Konkursem bardzo zainteresowa∏a si´ Krajowa Izba Gospodarcza i myÊl´, ˝e b´dzie on kontynuowany.

˚∏obek do 21.00
Kolejnà kwestià, którà zaj´li si´ realizatorzy projektu, by∏o dostosowanie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, a wi´c pracy ˝∏obków i przedszkoli, do potrzeb pracujàcych rodziców. Poniewa˝ wszyscy pracujemy w bardzo ró˝nych godzinach, a nawet w weekendy, stwierdziliÊmy, ˝e niezwykle istotnà pomocà dla wielu rodziców by∏oby uelastycznienie godzin pracy takich placówek opiekuƒczych. Je˝eli rodzic idzie do pracy na godzin´ 13.00, to powinien mieç mo˝liwoÊç pozostawienia o tej porze dziecka w przedszkolu
i odebrania go wieczorem – uwa˝a dr Sadowska-Snarska.
W ramach projektu EQUAL w siedmiu przedszkolach i dwóch ˝∏obkach w Bia∏ymstoku wyd∏u˝ono czas pracy do godziny 21.00. By∏y
one czynne równie˝ w soboty. Zarówno przed fazà testowania, jak i po jej zakoƒczeniu przeprowadzono badania wÊród rodziców,
z których wynika∏o, ˝e rozwiàzanie to doskonale si´ sprawdza. Dzi´ki temu ju˝ po zakoƒczeniu projektu prezydent Bia∏egostoku podjà∏ decyzj´ o dofinansowaniu wyd∏u˝onej pracy przedszkoli i ˝∏obków w mieÊcie. W tej chwili zdecydowana wi´kszoÊç placówek
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w Bia∏ymstoku ma wyd∏u˝one godziny funkcjonowania. Dzi´ki projektowi uda∏o nam si´ zmieniç postawy w∏adz miasta, samorzàdowców, a tak˝e dyrektorów przedszkoli i ˝∏obków. Po fazie testowania tego rezultatu, zorganizowaliÊmy dwie du˝e ogólnopolskie
konferencje, na których prezentowaliÊmy swoje rozwiàzania, i okaza∏o si´, ˝e w innych miastach równie˝ wprowadza si´ uelastycznienie godzin pracy placówek opiekuƒczych dla dzieci. Dobrze si´ z∏o˝y∏o, ˝e w tej chwili w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki mo˝na ubiegaç si´ o Êrodki na sfinansowanie takiej dzia∏alnoÊci tych placówek – mówi kierownik projektu.

Dzieƒ Partnerstwa
Oddzielnym obszarem dzia∏aƒ projektowych by∏o zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych kobiet i m´˝czyzn wychowujàcych dzieci. S∏u˝y∏ temu cykl szkoleƒ zorganizowanych przez Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego w Bia∏ymstoku, skierowanych do
osób przebywajàcych na urlopach macierzyƒskich lub wychowawczych. Mia∏y one charakter indywidualny, poprzedzone by∏y spotkaniami z psychologiem i doradcà zawodowym oraz konsultacjami z pracownikiem i z jego pracodawcà. Realizatorzy projektu zapewniali uczestnikom kursów opiek´ nad dzieçmi.
Ostatnim elementem projektu „Elastyczny pracownik – partnerska rodzina” by∏a kampania spo∏eczna skierowana do m´˝czyzn i kobiet, która mia∏a na celu wywo∏anie dyskusji na temat relacji partnerskich w rodzinie. Kampania rozpocz´∏a si´ w maju 2007 roku
i trwa∏a do stycznia 2008 roku W tym czasie testowaliÊmy ró˝ne narz´dzia, które mogà skutecznie wp∏ywaç na zmian´ ró˝nych negatywnych postaw w rodzinie. Na pewno bardzo sprawdzi∏ si´ nasz teledysk z piosenkà o relacjach partnerskich, do której s∏owa
napisa∏ Jacek Cygan. Do udzia∏u w teledysku zaprosiliÊmy znane osoby, mi´dzy innymi aktora Andrzeja Nejmana. PrzeprowadziliÊmy te˝ kampani´ billboardowà oraz zorganizowaliÊmy Dzieƒ Partnerstwa, który b´dziemy chcieli powtarzaç w kolejnych latach –
podsumowuje dr Cecylia Sadowska-Snarska.
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WyprzedziliÊmy debat´
publicznà
WyprzedziliÊmy debat´ publicznà
Projekt „Partnerstwo – Rodzina – RównoÊç – Praca” administrowany przez Kujawsko-Pomorskà Fundacj´ Gospodarczà „Pro Europa” adresowany by∏ do trzech grup beneficjentów: kobiet
ze zdezaktualizowanymi umiej´tnoÊciami zawodowymi na skutek d∏ugiej nieobecnoÊci na rynku pracy spowodowanej wychowywaniem dzieci, kobiet pracujàcych, lecz nara˝onych na utrat´ pracy ze wzgl´du na macierzyƒstwo, oraz rodziców, którym wychowywanie dzieci utrudnia
rozwój zawodowy i awans. O rezultatach tego przedsi´wzi´cia rozmawiamy z Magdalenà Bergmann, asystentkà koordynatora ds. wspó∏pracy ponadnarodowej.

Co pozostanie po projekcie „Partnerstwo – Rodzina – RównoÊç – Praca”?
W zasadzie ka˝dy z podprojektów, które realizowaliÊmy, ma swój w∏asny rezultat. Jeden z nich dotyczy∏ telepracy, a jego efektem jest metodyka jej wdro˝enia. PrzygotowaliÊmy podr´cznik dla przedsi´biorców i specjalny program szkolenia, który umo˝liwi im zastosowanie telepracy jako narz´dzia zast´pczego wzgl´dem urlopu wychowawczego. SzesnaÊcie naszych beneficjentek-telepracowniczek po zakoƒczeniu projektu nadal pracuje w tym systemie i nie
mamy od nich ˝adnych negatywnych sygna∏ów.

Najpopularniejszy Paƒstwa podprojekt – bo te˝ i najwi´cej o nim pisano – dotyczy∏ tzw. „Dziennej
mamy”, czyli pomys∏u miniprzedszkoli prowadzonych w prywatnych domach przez specjalnie przygotowane opiekunki. Co jest jego rezultatem?
Du˝y informator, zawierajàcy instrukta˝ otwarcia takiej praktyki i opis warunków koniecznych do upowszechnienia jej w takim samym stopniu, jak ˝∏obki czy przedszkola.

A czy „Dzienne mamy”, które powsta∏y w ramach projektu, nadal dzia∏ajà?
Nasze beneficjentki nie by∏y zobligowane do prowadzenia „Dziennej mamy” jako samodzielnej firmy z prawdziwego zdarzenia ju˝ po zakoƒczeniu projektu. Okaza∏o si´ zresztà, ˝e bez wsparcia samorzàdu, bez subwencji oÊwiatowej, którà otrzymujà ˝∏obki i przedszkola, „Dzienna mama” nie jest w stanie
funkcjonowaç. Nasze beneficjentki nie otworzy∏y wi´c dotàd swoich firm, czekajà na zmian´ przepisów, które u∏atwià im funkcjonowanie na rynku. Monitoring, który prowadziliÊmy w ramach projektu, dowiód∏, ˝e pod wzgl´dem merytorycznym i wychowawczym jest to Êwietna us∏uga, ale bez wsparcia finansowego nie mo˝e dzia∏aç samodzielnie. Prowadzimy w tej chwili lobbing na rzecz tych placówek. Nasi samorzàdowcy sà pozytywnie nastawieni. Zdajà sobie spraw´, ˝e na terenie ich ma∏ych gmin nie op∏aca si´ utrzymywaç przedszkola, i ch´tnie dofinansowaliby „Dzienne mamy”, tylko ˝e formalnie takie placówki nie istniejà, a to nie pozwala przeznaczaç na nie publicznych pieni´dzy. Na dobrà spraw´ jest wi´c potrzebny kolejny projekt, który pozwoli∏by uczyniç z „Dziennej mamy” honorowanà prawnie form´ opieki, którà samorzàdy lokalne mog∏yby doinwestowaç.
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Sà plany realizacji takiego projektu?
Tak, natomiast wszystko zale˝y od harmonogramu og∏aszania konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki i od tego, jakie typy dzia∏aƒ
b´dà sprecyzowane w poszczególnych jego priorytetach. JeÊli tylko znajdziemy mo˝liwoÊç rozpocz´cia takiego projektu, to na pewno skorzystamy z okazji.

A pozosta∏e rezultaty?
Jeden z naszych podprojektów – „Praca pod patronatem” – dotyczy∏ przywrócenia na rynek pracy d∏ugotrwale bezrobotnych kobiet. OpracowaliÊmy specjalnà Êcie˝k´ dzia∏ania ∏àczàcà wsparcie psychomotywacyjne, warsztaty i szkolenia zawodowe oraz sta˝ u pracodawcy. Nie by∏ to jednak zwyk∏y sta˝, poniewa˝ odbywa∏ si´ pod okiem mentora, który w bardzo szczególny sposób otacza∏ opiekà beneficjentk´ i monitorowa∏ jej post´py w powracaniu na rynek pracy. Efektem naszych prac jest podr´cznik dla doradców zawodowych, w którym opisujemy, w jaki sposób mo˝na stosowaç t´ metod´. Rozes∏aliÊmy go do urz´dów pracy prawie w ca∏ej Polsce i okaza∏o si´, ˝e zainteresowanie tà metodà jest spore. MyÊl´, ˝e dlatego, i˝ jest ona bardzo praktyczna.
¸àczy w jednà ca∏oÊç elementy dzia∏ania, których wczeÊniej ze sobà nie ∏àczono, bo nikt nie przypuszcza∏, ˝e mo˝e to przynieÊç a˝ tak pozytywny skutek. Spodziewam si´, ˝e elementy tego rezultatu mogà si´ pojawiç w kolejnych projektach realizowanych w ramach Kapita∏u Ludzkiego.

Jak podsumowa∏aby Pani projekt?
MyÊl´, ˝e by∏ on udany. ZrealizowaliÊmy wszystkie kluczowe za∏o˝enia niemal w ca∏oÊci. Projekt odegra∏ te˝ du˝à rol´ w regionie kujawsko-pomorskim,
poniewa˝ by∏o to pierwsze przedsi´wzi´cie, które w tak zdecydowany sposób zwraca∏o uwag´ na kwestie godzenia ˝ycia rodzinnego i zawodowego. Mam
wra˝enie, ˝e chyba nawet wyprzedziliÊmy troch´ debat´ publicznà, która dzisiaj toczy si´ na temat sytuacji matek na rynku pracy.
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EQUAL
nas nas
EQUAL
sprofesjonalizowa∏
sprofesjonalizowa∏
Rozmowa z Maksymilianem Otr´bà z Centrum ds. Katastrof i Kl´sk ˚ywio∏owych „Tratwa” we Wroc∏awiu, kierownikiem
projektu „Cyberr´ka lidera – wspieranie liderów spo∏ecznych przemian w Polsce”

Projekt „Cyberr´ka lidera” ju˝ si´ zakoƒczy∏. Porozmawiajmy o jego efektach.
Zg∏oszonym i potwierdzonym rezultatem naszego projektu jest Pozarzàdowy OÊrodek Kariery (POK) wraz z narz´dziami pomocniczymi. POK to instytucja poÊrednictwa pracy i wolontariatu dzia∏ajàca na rzecz podmiotów trzeciego sektora. Efektem projektu sà
tak˝e cztery narz´dzia pomocnicze. Beneficjenci projektu – przy niewielkiej pomocy kadry zarzàdzajàcej – przygotowali publikacj´
zatytu∏owanà „Mog´, wi´c jestem. Studencki przewodnik po trzecim sektorze”. Jej celem jest pokazanie studentom ostatnich lat studiów, co to sà organizacje pozarzàdowe, czym mogà si´ zajmowaç, a przede wszystkim – ˝e mogà one byç bardzo dobrym miejscem
pracy zawodowej. W ramach projektu wyprodukowaliÊmy i wyemitowaliÊmy ponadto 92 odcinki programu telewizyjnego „Kariera po
europejsku. Pracuj z pasjà”. Na ich podstawie powsta∏o trzecie narz´dzie: film edukacyjny pokazujàcy przekrojowo organizacje pozarzàdowe w Polsce i za granicà. Film jest dost´pny na stronie internetowej projektu www.pracujw.org, która jest trzecim elementem opracowanego zestawu narz´dzi. Ostatnim zaÊ elementem jest model szkoleniowy, który opracowaliÊmy podczas wszystkich
edycji projektu. Obejmuje on szkolenia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarzàdowych oraz pozyskiwania Êrodków z funduszy
unijnych i krajowych. Rezultat projektu mo˝na wykorzystaç w ca∏oÊci lub cz´Êciowo, w zale˝noÊci od mo˝liwoÊci i potrzeb danej instytucji.

Kto by∏ odbiorcà dzia∏aƒ upowszechniajàcych?
G∏ównie urz´dy pracy, administracja publiczna, urz´dy miast, urz´dy marsza∏kowskie i biura karier. UznaliÊmy bowiem, ˝e tym instytucjom naj∏atwiej b´dzie zorganizowaç Pozarzàdowy OÊrodek Kariery. W rzeczywistoÊci mo˝e to byç tylko jeden pracownik z jednym biurkiem i komputerem, majàcy pewien zakres zadaƒ. Szczegó∏owo opisaliÊmy i opublikowaliÊmy informacje o tym, co powinno znaleêç si´ w ofercie POK-u.

Gdy projekt powstawa∏, bezrobocie by∏o co najmniej dwukrotnie wy˝sze ni˝ obecnie. Wtedy rzeczywiÊcie trzeci
sektor móg∏ byç atrakcyjnà alternatywà dla osób poszukujàcych pracy. Sytuacja si´ zmieni∏a. Czy realizatorzy
projektu zmienili te˝ coÊ w jego za∏o˝eniach?
Dwie ostatnie edycje projektu rzeczywiÊcie zosta∏y mocno zmodyfikowane. Nie oferowaliÊmy ju˝ subsydiowanego zatrudnienia beneficjentom projektu – a takà mo˝liwoÊç mieli wczeÊniej – musieli odbyç jedynie sta˝e w organizacjach pozarzàdowych. ChcieliÊmy
im pokazaç, ˝e sà one tak˝e potencjalnymi miejscami pracy, jednymi z wielu. OczywiÊcie kierowaliÊmy swoje dzia∏ania równie˝ do
absolwentów pozostajàcych bez pracy po zakoƒczeniu studiów.
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Czy zainteresowanie pracà w trzecim sektorze spad∏o?
Nasz projekt mia∏ cztery edycje. Zainteresowanie jego drugà cz´Êcià by∏o znacznie wy˝sze ni˝ pierwszà. Póêniej pojawi∏a si´ tendencja odwrotna. W ostatniej edycji nie zebraliÊmy nawet zak∏adanej liczby uczestników. Mo˝e to sugerowaç spadek zainteresowania
trzecim sektorem jako miejscem pracy zawodowej.

Czy Pozarzàdowy OÊrodek Kariery, który powsta∏ w ramach projektu EQUAL, b´dzie funkcjonowa∏ po jego zakoƒczeniu?
Mam nadziej´, ˝e tak. Jego dzia∏alnoÊç mo˝e byç kontynuowana jako zadanie zlecone przez Gmin´ Wroc∏aw.

W jaki sposób projekt EQUAL zmieni∏ Stowarzyszenie „Tratwa”, które by∏o jego administratorem?
Na pewno dorobiliÊmy si´ fajnego, zgranego zespo∏u. Projekt równie˝ bardziej sprofesjonalizowa∏ nasze dzia∏ania i pozwala jeszcze
Êmielej patrzeç w przysz∏oÊç. MyÊlimy teraz nad dwoma projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, w których
moglibyÊmy wykorzystaç metod´ pracy z m∏odymi ludêmi zastosowanà w ramach projektu EQUAL. Naszym celem jest stworzenie
stacjonarnego oÊrodka, który pe∏ni∏by funkcj´ centrum seminaryjno-szkoleniowego dla m∏odzie˝y.
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Smak
wolnoÊci
Smak wolnoÊci
Smak wolnoÊci

Rozmowa z Alinà Szklaruk, koordynatorkà projektu „Czarna owca. Skazani na
ochron´ przyrody”

Jakie sà g∏ówne rezultaty projektu „Czarna owca”? Zacznijmy mo˝e od
tych, które bezpoÊrednio dotyczà jego beneficjentów, czyli osób skazanych.
W projekcie wzi´∏o udzia∏ 657 wi´êniów, ponad 300 z nich jest ju˝ na wolnoÊci. Bardzo
chcemy wiedzieç, jakie sà dalsze losy tych uczestników projektu, którzy otrzymali zgod´ na warunkowe zwolnienie z zak∏adu karnego. Najskuteczniejszym sposobem monitorowania ich poczynaƒ okaza∏a si´ wspó∏praca z kuratorami sàdowymi, którzy przekazali nam informacje o 153 beneficjentach. Okazuje si´, ˝e ponad 80 z nich pracuje, z czego 30 procent za granicà. SporzàdziliÊmy te˝ szczegó∏owy raport, w którym zestawiliÊmy kursy ukoƒczone przez wi´êniów z zawodami, które obecnie wykonujà. Wynika
z niego, ˝e znakomita wi´kszoÊç tych, którzy ukoƒczyli kursy z tzw. bloku budowlanego,
odnalaz∏a si´ w zawodzie, podobnie jak ci, którzy brali udzia∏ w kursach z zakresu ma∏ej gastronomii. Niektóre przypadki nas jednak zaskoczy∏y. Na przyk∏ad absolwent kursu hodowli ryb pracuje teraz w zak∏adzie pogrzebowym. Wa˝ne dla nas jest te˝ to, ˝e
prac´ znaleêli wszyscy absolwenci warsztatów dotyczàcych poruszania si´ na otwartym
rynku pracy i zachowywania si´ podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To bowiem potwierdza, jak bardzo istotnym elementem naszego projektu by∏y szkolenia mi´kkie. Kolejnym
êród∏em informacji na temat naszych beneficjentów jest Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Do oddzia∏ów ZUS-u, do których ze wzgl´du na adres zamieszkania nale˝à nasi
beneficjenci, wysy∏amy zapytania o ich losy. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi mog´ powiedzieç, ˝e poruszajà si´ po legalnej strefie rynku pracy. Kolejnà cennà informacjà sà ankiety, które skierowaliÊmy do ponad 80 rodzin osadzonych. Odpowiedzi otrzymaliÊmy od 60 procent, a wynika z nich, ˝e ponad po∏owa by∏ych wi´êniów pracuje. MyÊl´ wi´c, ˝e te rezultaty nie sà najgorsze.

Co pozosta∏o po projekcie?
Dwie placówki. Jednà z nich jest Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego, w którym
udzielane sà ró˝ne porady zwiàzane z radzeniem sobie w nowym ˝yciu po wyjÊciu na
wolnoÊç, zarówno w sensie prawno-formalnym, jak i zawodowym. Pracownicy Centrum
docierali tak˝e do wszystkich jednostek penitencjarnych na Dolnym Âlàsku, zostawiali
w nich ulotki i wszystkie nasze materia∏y informacyjne, odbywali spotkania ze skazanymi. W tej placówce stworzyliÊmy te˝ platform´ wspó∏pracy by∏ych skazanych z praco-
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dawcami. Uda∏o nam si´ dotrzeç do kilkuset pracodawców z informacjami o przeszkolonych uczestnikach projektu. PytaliÊmy ich
tak˝e o mo˝liwoÊç zaoferowania pracy naszym beneficjentom. W krótkim czasie otrzymaliÊmy 80 ofert, a wi´c pracodawcy sà bardzo otwarci na zatrudnianie skazanych. Centrum Doradztwa Prawno-Finansowego Êwiadczy te˝ us∏ugi w zakresie pomocy w uruchamianiu w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Pod okiem naszych specjalistów kilku beneficjentów napisa∏o biznesplany, sporzàdzi∏o wnioski kredytowe i otworzy∏o w∏asne firmy. Jeden z uczestników projektu z du˝ym wzruszeniem opowiada∏ nam o tym, ˝e pracownicy Centrum sami zwrócili si´ do niego z ofertà pomocy. Bardzo podbudowa∏o go to, ˝e ktoÊ si´ o niego troszczy. Dzi´ki temu,
mia∏ jeszcze wi´kszà motywacj´ do szukania pracy. Coraz wi´cej jednostek penitencjarnych jest w tej chwili zainteresowanych
wspó∏pracà z takimi centrami, myÊl´ wi´c, ˝e by∏ to trafiony pomys∏ i warto go powielaç w innych miejscach w Polsce.

A czym zajmuje si´ druga placówka?
Jest to Rolnicze Centrum Edukacyjne w Trzcinicy. Âwiadczy ono us∏ugi doradczo-szkoleniowe w zakresie korzystania z unijnych programów rolno-Êrodowiskowych. To centrum staje si´ swoistym aktywatorem lokalnej spo∏ecznoÊci. Organizuje wystawy interaktywne, prowadzi bibliotek´, udost´pnia Internet, a korzysta ju˝ z niego ponad 100 rolników i ich rodzin.

To sà dwa wymierne rezultaty, jednak w trakcie projektu Partnerstwo wspó∏pracowa∏o tak˝e z przedstawicielami
jednostek penitencjarnych z Dolnego Âlàska. Czym zaowocowa∏a ta wspó∏praca?
Od ponad roku pracujemy z animatorami projektów. Sà to osoby wydelegowane z ka˝dej jednostki penitencjarnej, które uczestniczy∏y w trzech warsztatach metodologicznych z zakresu opracowywania projektów unijnych i zarzàdzania nimi. Znakomita wi´kszoÊç
z nich zajmie si´ w przysz∏oÊci projektami wi´ziennymi realizowanymi przez Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.

Projekt „Czarna owca” realizowany by∏ przede wszystkim w Zak∏adzie Karnym w Wo∏owie. Co zosta∏o po nim
w tej placówce?
Na pewno dobrze przeszkoleni ludzie, potrafiàcy realizowaç kolejne projekty. Poza tym dzia∏a tam Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego. Gdy rozmawia∏am niedawno z dyrektorem, powiedzia∏ mi, ˝e o jedno miejsce w CKU starajà si´ a˝ cztery osoby. Widaç wi´c,
˝e wi´êniowie sà bardziej zmotywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji. Uda∏o si´ nam prze∏amaç biernoÊç tych ludzi i nauczyç
ich myÊleç o przysz∏oÊci. W Zak∏adzie Karnym w Wo∏owie pozostanie te˝ telewizja wi´zienna, która powsta∏a w ramach projektu
„Czarna owca”. Dociera ona do ka˝dego skazanego, nadaje 3 godziny dziennie w∏asny program, jest podstawowym êród∏em informacji, emituje wiele programów edukacyjnych, które przygotowujà sami skazani. MyÊl´, ˝e istotnym rezultatem projektu jest te˝
otwarcie si´ zak∏adu karnego na inne instytucje, osoby. Mówi´ tu nie tylko o Wo∏owie, bo potwierdzajà to tak˝e animatorzy pracujàcy w innych placówkach penitencjarnych. To mo˝e bardzo dobrze wp∏ynàç na proces resocjalizacji wi´êniów.
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Na obcej ziemi
Ponad 700 przebywajàcych w naszym kraju cudzoziemców ubiegajàcych si´ o status uchodêcy
wzi´∏o udzia∏ w projekcie „Edukacja dla integracji”. Celem tego przedsi´wzi´cia by∏o wypracowanie modelu dzia∏ania umo˝liwiajàcego dostarczenie takim osobom umiej´tnoÊci i wiedzy niezb´dnych do rozpocz´cia nowego ˝ycia w Polsce oraz zapewnienie im skutecznej pomocy prawnej.

Beneficjentami projektu byli cudzoziemcy, w wi´kszoÊci narodowoÊci czeczeƒskiej, mieszkajàcy w czterech oÊrodkach dla uchodêców: w Radomiu, Lublinie, ¸ukowie i Smoszewie ko∏o Warszawy. Dzia∏ania Partnerstwa administrowanego przez OÊrodek Praw Cz∏owieka Uniwersytetu Jagielloƒskiego skupia∏y si´ na preintegracji. Ich celem by∏o wi´c zapewnienie cudzoziemcom pomocy prawnej ju˝ w trakcie procedury starania si´ o status uchodêcy oraz dostarczenie im wiedzy o prawach, które przys∏ugujà im przed nadaniem statusu uchodêcy i po nim, na przyk∏ad w zakresie pomocy spo∏ecznej, opieki zdrowotnej czy zatrudnienia. Istotnym elementem projektu by∏a równie˝ nauka j´zyka polskiego.

Rezultat komplementarny
G∏ównym rezultatem wypracowanym przez partnerstwo jest pakiet „Edukacja dla integracji” zawierajàcy dwa modu∏y. Pierwszy z nich przeznaczony jest
bezpoÊrednio dla osoby, która ubiega si´ o nadanie statusu uchodêcy. Jest to segregator wymiennokartkowy po polsku i rosyjsku, poniewa˝ prawie 100 procent osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy w Polsce porozumiewa si´ w∏aÊnie po rosyjsku – mówi Andrzej Kula z OÊrodka Praw Cz∏owieka Uniwersytetu Jagielloƒskiego. – Segregator zawiera dokumenty uj´te w czterech rozdzia∏ach. Pierwszy z nich dotyczy informacji o Polsce, czyli historii, kultury
i geografii. Drugi poÊwi´cony jest post´powaniu o nadanie statusu uchodêcy. PrzygotowaliÊmy równie˝ rozdzia∏ dotyczàcy Êwiadczeƒ socjalnych, które przys∏ugujà takiej osobie zarówno w trakcie post´powania, jak i po jego zakoƒczeniu. Rozdzia∏ czwarty to informacje na temat rynku pracy, czyli wskazówki, jak si´ po
nim poruszaç, jak szukaç pracodawcy, jakie formy Êwiadczenia pracy sà w Polsce dopuszczalne prawem.
Drugi modu∏ przeznaczony jest dla wolontariuszy pracujàcych z cudzoziemcami. Zawiera on bardzo przydatne informacje na temat niuansów pracy
z uchodêcami i mogàcych si´ pojawiç problemów wynikajàcych z ró˝nic kulturowych. Jest te˝ cz´Êç dotyczàca Êwiadczenia pomocy prawnej. Modu∏ ten
ma form´ elektronicznà. Jest to – naszym zdaniem – rezultat komplementarny, poniewa˝ mo˝na go ∏atwo uaktualniç wraz ze zmieniajàcymi si´ dosyç cz´sto
w Polsce przepisami prawa – uwa˝a Andrzej Kula.

Wolontariusze
Rezultat projektu „Edukacja dla integracji” jest upowszechniany wÊród administracji paƒstwowej na szczeblu centralnym i lokalnym. W tym przypadku
jego g∏ównym i naturalnym adresatem jest Urzàd ds. Cudzoziemców jako organ administracji publicznej orzekajàcy w sprawach o nadaniu statusu uchodêcy oraz jednostka prowadzàca oÊrodki dla cudzoziemców czekajàcych na status uchodêcy lub azyl w Polsce. Realizatorzy projektu docierajà jednak równie˝ do organizacji pozarzàdowych i innych instytucji, takich jak poradnie prawne na wy˝szych uczelniach. W naszym projekcie uczestniczy∏y poradnie prawne dzia∏ajàce przy Uniwersytecie Jagielloƒskim, Uniwersytecie Warszawskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sà to bardzo pr´˝nie rozwijajàce si´ jednostki, a ich liczba w Polsce roÊnie z roku na rok. Dzi´ki nim uda∏o nam si´ opracowaç metodyk´ udzielania pomocy prawnej osobom ubiegajàcym si´ o nadanie im statusu uchodêcy przy wykorzystaniu instytucji pe∏nomocnika w post´powaniu administracyjnym. Takim pe∏nomocnikiem mo˝e byç osoba majàca pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, a wi´c na przyk∏ad student prawa dzia∏ajàcy jako wolontariusz. To w∏aÊnie oparcie naszego modelu w du˝ej mierze na pracy
wolontariuszy znacznie u∏atwia zastosowanie go w praktyce – mówi Andrzej Kula.
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PRZEDSTAWICIELE WYRÓŻNIO

ONYCH PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU TUŻ PO ODEBRANIU STATUETEK

FOT. DARIUSZ SENKOWSKI

JASKÓŁKI RYNKU PRACY 2008

STATUETKI CZEKAJĄ NA WRĘCZENIE

TA „JASKÓŁKA” ZA CHWILĘ ZOSTANIE WRĘCZONA PRZEDSTAWICIELOM PARTNERSTWA
„EMPATIA – LOKALNA SOLIDARNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH SZANS”

STATUETKI I DYPLOM WRĘCZAJĄ PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ROZWOJU REGIONALNEGO
– JAROSŁAW PAWŁOWSKI ORAZ PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „FUNDUSZ WSPÓŁPRACY” PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI
BEATA PUSZCZEWICZ – ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR, FUNDACJA „FUNDUSZ WSPÓŁPRACY”
– PREZENTUJE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ PO KL

PO ZAKOŃCZENIU OFICJALNEGO PROGRAMU KONFERENCJI: SPOTKANIA, PODZIĘKOWANIA, WYMIANA UWAG I ZWIEDZANIE
STOISK PRZYGOTOWANYCH PRZEZ PARTNERSTWA

JASKÓŁKI RYNKU PRACY – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL,

KONFERENCJĘ OTWIERA WYSTĘP ZESPOŁU BĘBNIARZY – BENEFICJENTÓW PARTNERSTWA „PROGRES – SKOORDYNOWANE PARTNERSTWO: PIERWSZE ZATRUDNIENIE
CELEM REHABILITACJI SOCJOPSYCHIATRYCZNEJ”

WARSZAWA, 19.06.2008

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „FUNDUSZ WSPÓŁPRACY”
PAWEŁ GOŁĘBIOWSKI WITA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

KRÓTKIE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROGRAMU
PRZEDSTAWIA PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE
ROZWOJU REGIONALNEGO – JAROSŁAW PAWŁOWSKI

WALTER FABER Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ PREZENTUJE
WYNIKI INICJATYWY EQUAL W KONTEKŚCIE REALIZACJI
STRATEGII LIZBOŃSKIEJ

UCZESTNICY KONFERENCJI
BEATA PŁONKA – DYREKTOR BIURA KOORDYNACJI KSZTAŁCENIA KADR W FUNDACJI
„FUNDUSZ WSPÓŁPRACY” – PRZEDSTAWIA DOKONANIA KRAJOWEJ STRUKTURY WSPARCIA
PIW EQUAL

DOROTA BORTNOWSKA – ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA EFS W MRR – PREZENTUJE DOKONANIA EQUALA
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PoK¸OSie
Beneficjentami realizowanego w województwie
∏ódzkim projektu „Koalicja ¸amania Oporów
Spo∏ecznych K¸OS” by∏y osoby d∏ugotrwale
bezrobotne i chore psychicznie z terenów wiejskich. Dzi´ki przygotowanemu przez Partnerstwo autorskiemu programowi aktywizacji zawodowej otrzyma∏y pierwszà od wielu lat mo˝liwoÊç bezpiecznego powrotu na otwarty rynek pracy. Uzyskane przez realizatorów projektu rezultaty pozwolà w przysz∏oÊci stworzyç takà szans´ kolejnym osobom cierpiàcym
na schorzenia psychiczne.

Pok∏osiem projektu jest dzia∏ajàcy we wsi Jedlicze, w gminie Zgierz, hotel,
a jednoczeÊnie OÊrodek Szkoleniowy K¸OS. W przysz∏oÊci b´dzie to firma
spo∏eczna, która w swoim za∏o˝eniu oferuje zatrudnienie przejÊciowe.
Twórcy projektu oparli swoje dzia∏ania na doÊwiadczeniach paƒstw zachodnich. Te zaÊ dowodzà, ˝e nie wszystkie osoby chore psychicznie b´dà
w stanie wejÊç na otwarty rynek i dla niektórych z nich przedsi´biorstwo
spo∏eczne b´dzie docelowym miejscem pracy. W oÊrodku beneficjenci projektu zdobywali w naturalnych warunkach doÊwiadczenia niezb´dne do
pracy w hotelu. Cz´Êç z nich zosta∏a tam zatrudniona. StwierdziliÊmy, ˝e po
zakoƒczeniu projektu damy tej firmie autonomi´, w zwiàzku z tym, cz´Êç
gruntów nale˝àcych do Towarzystwa Przyjació∏ Niepe∏nosprawnych, administratora Partnerstwa, oraz budynek, w którym dzia∏a hotel, zosta∏y wydzielone i stworzyliÊmy odr´bny podmiot prawny, który dzia∏a jako spó∏ka z o.o.
Gdy wejdzie w ˝ycie odpowiednia ustawa, przekszta∏cimy spó∏k´ w firm´ spo∏ecznà – mówi Jaros∏aw Wasiak z Partnerstwa K¸OS.

Otwarci na Êwiat
Drugim rezultatem projektu jest OÊrodek Gospodarki Spo∏ecznej, czyli instytucjonalne zaplecze dla tworzenia firm spo∏ecznych. Zatrudnia on mi´dzy innymi specjalistów od rehabilitacji, marketingu, zarzàdzania. Uda∏o
nam si´ pozyskaç do wspó∏pracy osob´ majàcà bardzo du˝e doÊwiadczenie
w prowadzeniu hoteli komercyjnych, równie˝ w Europie i w Stanach Zjednoczonych – mówi Jaros∏aw Wasiak, mened˝er oÊrodka. – Poczàtkowo placówka ta mia∏a wspieraç tylko uruchomionà przez nas firm´ w Jedliczach, ale poniewa˝ dzia∏amy w samym centrum ¸odzi, mo˝emy s∏u˝yç wsparciem wszystkim, którzy b´dà chcieli uruchomiç firm´ spo∏ecznà.
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Realizatorzy projektu podkreÊlajà, ˝e jego ogromnà wartoÊcià dodanà jest
zaktywizowanie Êrodowiska wiejskiego w gminie, w której dzia∏a∏o Partnerstwo. Niesamowite jest te˝ to, w jaki sposób zmienili si´ nasi beneficjenci,
otworzyli si´ na Êwiat zewn´trzny, nie bojà si´ szukaç zatrudnienia na otwartym rynku. OczywiÊcie, nie w ka˝dym przypadku jest a˝ tak dobrze, bo ka˝de przedsi´wzi´cie, zw∏aszcza tak du˝e, ma jakiÊ swój margines niepowodzeƒ.
Dlatego nadal wspieramy uczestników projektu, spotykamy si´ z nimi regularnie raz w tygodniu, umo˝liwiamy im skorzystanie z pomocy psychologa i doradcy zawodowego – mówi Jaros∏aw Wasiak.

Prace nad ustawà
W trakcie realizacji projektu Partnerstwo przygotowa∏o projekt ustawy
o firmie spo∏ecznej. Wspó∏pracowa∏o w tym zakresie mi´dzy innymi z regionalnymi parlamentarzystami oraz przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Ustawa ma regulowaç wszystkie kwestie prawne
zwiàzane z funkcjonowaniem firmy spo∏ecznej, okreÊlaç kryteria, które
trzeba spe∏niç, aby otrzymaç taki status. W ustawie ma si´ równie˝ znaleêç
zapis okreÊlajàcy OÊrodek Gospodarki Spo∏ecznej, jako struktur´ wspierajàcà firmy spo∏eczne. Podstawowa ró˝nica mi´dzy spó∏dzielnià socjalnà a firmà spo∏ecznà polega na tym, ˝e spó∏dzielnia jest zak∏adana przez osoby wykluczone, natomiast w przypadku firmy spo∏ecznej inicjatywa jest odgórna
– t∏umaczy Jaros∏aw Wasiak. – Na przyk∏ad jakaÊ organizacja pozarzàdowa
dostrzega, ˝e du˝ym problemem spo∏ecznym na terenie jej dzia∏ania jest bezrobocie i konieczna jest aktywizacja zawodowa. Dlatego uruchamia szereg
dzia∏aƒ, których celem jest za∏o˝enie firmy, która b´dzie ∏àczy∏a cele spo∏eczne z ekonomicznymi. OczywiÊcie musi to byç poprzedzone badaniem rynku,
okreÊleniem grupy beneficjentów. W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci firma wyszkoli pracowników i przygotuje ich do wyjÊcia na otwarty rynek. Firma spo∏eczna nie oferuje bowiem sta∏ego zatrudnienia, lecz miejsca pracy przejÊciowe, dzi´ki którym osoba wykluczona b´dzie mog∏a ponownie zdobyç kwalifikacje zawodowe. Wiemy na pewno, ˝e firma spo∏eczna to doskona∏e narz´dzie
do readaptacji zawodowej osób chorych psychicznie, i dlatego chcielibyÊmy, ˝eby ta ustawa s∏u˝y∏a przede wszystkim tej grupie wykluczonych.
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Spó∏dzielnie prze∏amujà
uprzedzenia

Rozmowa z Dorotà Go∏´biewskà z Mi´dzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), koordynatorkà projektu „Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narz´dzia gospodarki spo∏ecznej”

Dlaczego swój projekt skierowali Paƒstwo w∏aÊnie do spo∏ecznoÊci Romów?
W Polsce jest to jedyna mniejszoÊç etniczna, która w zasadzie w ca∏oÊci jest zagro˝ona wykluczeniem spo∏ecznym. Jest
to te˝ grupa etniczna, która pozostaje ciàgle w najgorszej sytuacji w ca∏ej Europie, i w zwiàzku z tym jest przedmiotem
szczególnej troski instytucji Unii Europejskiej. Problemy Romów sà w zasadzie niezale˝ne od ró˝nych czynników ekonomicznych, demograficznych i sà podobne w wielu krajach. Nie dysponujemy oficjalnymi statystykami, bo przeprowadzenie badaƒ w tej grupie jest prawie niemo˝liwe, natomiast wiadomo, ˝e poziom bezrobocia wÊród Romów waha si´
od 70 do ponad 90 procent. Wiemy te˝, ˝e cz´Êç tych ludzi funkcjonuje w szarej strefie ze wszystkimi tego negatywnymi
konsekwencjami. Na skutek ró˝nych uprzedzeƒ i stereotypów pracodawcy nie chcà zatrudniaç Romów. Z tym problemem nale˝a∏o coÊ zrobiç. Nasz projekt mia∏ sprawdziç, czy spó∏dzielnie socjalne mog∏yby pomóc tej spo∏ecznoÊci w poprawie jej trudnej sytuacji. Wydaje si´, ˝e bez wsparcia z zewnàtrz ta spo∏ecznoÊç sobie nie poradzi. Nie ukrywam, ˝e
chcieliÊmy si´ równie˝ przekonaç, czy fakt powstania firmy romskiej zmieni postaw´ otoczenia wobec tej grupy etnicznej.

Czy ∏atwo by∏o przekonaç Romów do tego pomys∏u?
To by∏a inicjatywa w∏aÊnie naszych romskich organizacji partnerskich, my nadaliÊmy jej kszta∏t projektowy.

Co jest rezultatem projektu?
Powsta∏y cztery romskie integracyjne spó∏dzielnie socjalne w Szczecinku, S∏awnie, Olsztynie i Krakowie. Wszystkie nadal dzia∏ajà, ale prawda jest taka – i to dotyczy wszystkich spó∏dzielni socjalnych w Polsce – ˝e jest im bardzo ci´˝ko na
rynku po wycofaniu wsparcia finansowego i merytorycznego z zewnàtrz. Wsparcie projektowe trwa∏o oko∏o pó∏tora roku i jest to za ma∏o, ˝eby nauczyç tych ludzi prowadzenia firmy. Podstawowym problemem jest brak umiej´tnoÊci mened˝erskich. Dla nas nowoÊcià by∏o zarówno aktywizowanie Romów, jak i spó∏dzielnia socjalna jako nowe narz´dzie takiej aktywizacji. Okaza∏o si´, ˝e istnieje mnóstwo przeszkód prawnych i ekonomicznych, z których nie zdawali sobie
sprawy chyba nawet autorzy ustawy o spó∏dzielniach socjalnych. Wiele aspektów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià takich
spó∏dzielni nie zosta∏o w ogóle przewidzianych przez ustawodawc´. Ze spó∏dzielni socjalnej jest znacznie trudniej, ni˝
ze zwyk∏ej firmy zwolniç pracownika, który nie wywiàzuje si´ ze swoich obowiàzków. JednoczeÊnie jakiekolwiek zaniedbanie ze strony pracownika spó∏dzielni mo˝e spowodowaç du˝e konsekwencje finansowe dla ca∏ej firmy. Natomiast
jest to te˝ bardzo ciekawe narz´dzie, którym interesujà si´ sami Romowie.
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Jak sobie zatem radzà spó∏dzielnie?
Bardzo ró˝nie. Na razie jeszcze ich cz∏onkowie majà wystarczajàco du˝o energii, ˝eby funkcjonowaç na rynku, ale cz´Êç osób, po zakoƒczeniu wsparcia projektowego po prostu odesz∏a. Dobrze funkcjonujà te spó∏dzielnie, które zapewni∏y sobie sta∏e zlecenia, a to potwierdza mojà tez´, ˝e kluczowà rol´ odgrywajà umiej´tnoÊci mened˝ersko-marketingowe.

W ramach projektu ukaza∏o si´ równie˝ kilka publikacji. Czego dotyczà?
PrzygotowaliÊmy i opisaliÊmy model funkcjonowania romskiej integracyjnej spó∏dzielni socjalnej. WskazaliÊmy dwa podstawowe warunki, które muszà byç spe∏nione, by takie spó∏dzielnie dobrze funkcjonowa∏y. Pierwszym z nich jest zapewnienie spó∏dzielcom d∏u˝szego wsparcia mened˝erskiego, tak jak w wielu krajach zachodnich, w których mo˝na wystàpiç o dotacj´ na zatrudnienie mened˝era. Taka osoba swojà pracà zapewnia równie˝ prac´ cz∏onkom spó∏dzielni socjalnej. Wykszta∏cenie od zera kogoÊ, kto nie mia∏ nigdy
takich doÊwiadczeƒ, jest przecie˝ bardzo trudne ze wzgl´du na liczne zawi∏oÊci prawne. Byç mo˝e najlepszym wyjÊciem by∏oby nawet
zapewnienie sta∏ej opieki mened˝erskiej. Drugi warunek, to wprowadzenie zmian w prawie, które uczyni∏yby to narz´dzie aktywizacji
zawodowej bardziej elastycznym z punktu widzenia ekonomii. W tej chwili spó∏dzielnia socjalna w wydaniu polskim jest czymÊ pomi´dzy organizacjà pozarzàdowà a firmà. Ma prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, ale jednoczeÊnie jest bardzo ograniczana przez ró˝ne
przepisy.

Czy spó∏dzielnie socjalne upowszechnià si´ w Êrodowisku Romów?
W pewnym sensie ju˝ tak si´ dzieje. Taka spó∏dzielnia pozwala na dzia∏anie wspólnotowe, rodzinne, planowe. Do spó∏dzielni socjalnej
przyciàga ludzi to, ˝e pracujà u siebie i dla siebie, co w pewnym sensie uniezale˝nia ich od otoczenia, które byç mo˝e niech´tnie by ich
zatrudni∏o. Z drugiej strony, gdy podejmujà takie dzia∏ania, jak za∏o˝enie spó∏dzielni, i jeszcze koƒczy si´ to sukcesem, to stosunek
spo∏eczeƒstwa do tych ludzi zmienia si´, relacje poprawiajà si´. W S∏awnie, gdzie za∏o˝yliÊmy spó∏dzielni´, przeprowadziliÊmy badania dotyczàce postaw wobec Romów i porównaliÊmy je z innymi badaniami przeprowadzonymi w Tucholi, równie˝ zamieszka∏ej przez
spo∏ecznoÊç romskà, ale nieobj´tà dzia∏aniami projektowymi, oraz z badaniami ogólnopolskimi. Okaza∏o si´, ˝e w przypadku S∏awna
te postawy by∏y o wiele lepsze. Na pewno jakaÊ cz´Êç stereotypów wynikajàcych mi´dzy innymi z postawy Romów wobec pracy znika
w momencie, gdy ta spo∏ecznoÊç stara si´ coÊ konstruktywnego robiç, nawet je˝eli jej to nie do koƒca wychodzi.

Rezultatem projektu jest te˝ zestaw narz´dzi przydatnych przy uruchamianiu spó∏dzielni…
RzeczywiÊcie, sà to mi´dzy innymi specjalne ankiety do przeprowadzania audytu umiej´tnoÊci, bo ˝eby uruchomiç spó∏dzielni´, trzeba nie tylko wiedzieç, co ludzie chcieliby robiç, ale i co potrafià robiç. Sà te˝ materia∏y szkoleniowe dla spó∏dzielni, podr´cznik dla trenerów, którzy b´dà pracowaç z Romami. PrzygotowaliÊmy równie˝ porównanie dwóch modeli spó∏dzielni socjalnych dzia∏ajàcych
w Polsce i w Belgii. Jest to bardzo ciekawe, poniewa˝ spó∏dzielnie belgijskie majà charakter etniczny i pracujà w nich g∏ównie emigranci z ró˝nych krajów odmiennych kulturowo.
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Docenione
rezultaty
Lokalna Pracownia AktywnoÊci oraz gazeta to dwa g∏ówne rezultaty projektu „Empatia – lokalna
solidarnoÊç na rzecz równych szans” realizowanego w ¸odzi. Przedsi´wzi´cie adresowano do
d∏ugotrwale bezrobotnych mieszkaƒców du˝ych aglomeracji, a jego celem by∏o stworzenie im warunków do powrotu na rynek pracy. W dzia∏aniach projektowych uczestniczy∏o 200 osób.
Lokalne Pracownie AktywnoÊci to dobrze wyposa˝one biura, w których mo˝na bezp∏atnie skorzystaç z telefonu, faksu, komputerów, skanera, drukarki.
Udost´pniana jest w nich tak˝e codzienna prasa. Pracownie organizujà zaj´cia dla osób bezrobotnych, np. warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania
pracy, prowadzenia rozmowy z pracodawcà, pisania dokumentów aplikacyjnych, ale równie˝ umiej´tnoÊci komunikacji w rodzinie i w lokalnej spo∏ecznoÊci. W ramach projektu „Empatia” w ¸odzi uruchomiono dwie takie pracownie. Jednà w samym centrum miasta, a drugà w peryferyjnej dzielnicy mieszkaniowej Widzew-Wschód. MogliÊmy dzi´ki temu porównaç, która z tych lokalizacji jest lepsza – mówi Henryk Dudek, koordynator projektu. – W ÂródmieÊciu pojawia∏o si´ wi´cej osób doje˝d˝ajàcych, bardziej przypadkowych. Interesowa∏o je raczej to, co mo˝emy zaoferowaç dodatkowo, i nie traktowa∏y pracowni jako miejsca, w którym mo˝na sp´dzaç czas, rozmawiaç o swoich problemach. Na Widzewie by∏o odwrotnie.
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Z miasta na wieÊ
Drugi rezultat projektu to miesi´cznik zatytu∏owany „Gazeta Lokalna”. Autorami wi´kszoÊci artyku∏ów sà osoby bezrobotne. Gazeta poczàtkowo ukazywa∏a si´ w ∏àcznym nak∏adzie 5 tysi´cy egzemplarzy, który pod koniec realizacji projektu zosta∏ podniesiony do 8 tysi´cy. Nasi beneficjenci wymyÊlajà tematy, piszà artyku∏y, robià zdj´cia. Niektórzy bardzo dobrze odnaleêli si´ w tej formule. W mniejszych spo∏ecznoÊciach brakuje takiego wewn´trznego sposobu
komunikowania o zwyk∏ych lokalnych sprawach, bez reklam, pisanego prostym j´zykiem, bez nadu˝ywania nieznanych obcych s∏ów, dlatego chyba nasza gazeta cieszy∏a si´ takim zainteresowaniem – mówi Henryk Dudek.
Oba rezultaty osiàgni´te przez Partnerstwo „Empatia” zosta∏y zakwalifikowane przez ekspertów do realizowanego w ramach programu EQUAL projektu „Upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”. Zdaniem Henryka Dudka, Lokalna Pracowania AktywnoÊci, choç testowana w warunkach wielkiego miasta, z równym powodzeniem mo˝e funkcjonowaç w mniejszych skupiskach ludnoÊci. Na wsi jest trudniejszy dost´p do Internetu, jest
mniej komputerów. I pewnie dlatego formu∏a dobrze wyposa˝onego pod tym wzgl´dem biura przyj´∏a si´ na tych terenach tak dobrze. Pracownia jest te˝
miejscem, w którym mogà spotykaç si´ ró˝ne grupy i rozmawiaç na ró˝ne tematy. Na obszarach wiejskich to nie bezrobocie jest g∏ównym problemem, lecz
marazm. Sà wsie, zw∏aszcza te popegeerowskie, w których naprawd´ nic si´ nie dzieje. I dlatego Lokalna Pracownia AktywnoÊci jest takà placówkà, która ∏atwo przyciàga do siebie ludzi – uwa˝a koordynator projektu „Empatia”.

Czas na kobiety
Realizatorzy projektu chcà pozyskaç kolejne fundusze na dzia∏alnoÊç ∏ódzkich pracowni aktywnoÊci. Planujà tak˝e realizacj´ kolejnych projektów. Jeden
z nich b´dzie adresowany do kobiet z grupy wiekowej 45+ i powracajàcych do pracy po urlopach macierzyƒskich. Obie te grupy ∏àczy to, ˝e sà najliczniej
reprezentowane jako osoby pozostajàce bez pracy, straci∏y kwalifikacje zawodowe i wymagajà dodatkowego wsparcia, a szczególnie tzw. umiej´tnoÊci mi´kkich. Chcemy pomóc im utrzymaç si´ na rynku pracy – mówi Henryk Dudek.
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O sukcesie Êwiadczà lu
Projekt „Odziedzicz prac´” skierowany by∏ do osób d∏ugotrwale bezrobotnych z Rybnika i gminy
Czerwionka-Leszczyny. Partnerstwo administrowane przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej planowa∏o osiàgni´cie trzech celów szczegó∏owych. Pierwszym z nich by∏o opracowanie metod dzia∏ania, które pozwolà zahamowaç proces dziedziczenia bezrobocia wÊród rodzin. Drugi
cel by∏ zwiàzany z oddzia∏ywaniem na poziomie instytucjonalnym. Polega∏ on na stworzeniu skutecznych metod wspó∏pracy instytucji zajmujàcych si´ integracjà spo∏ecznà i zawodowà osób bezrobotnych. Trzeci cel projektu dotyczy∏ aktywizacji spo∏ecznoÊci lokalnych, w których ˝yjà
i funkcjonujà osoby bezrobotne.

W ramach projektu wsparcie otrzyma∏o ∏àcznie oko∏o 400 osób. Beneficjenci uczestniczyli w jednej z dwóch Êcie˝ek szkoleniowych. Âcie˝ka zawodowa adresowana do osób d∏ugotrwale bezrobotnych obejmowa∏a zaj´cia praktyczne ukierunkowane na jeden z 9 zawodów oraz zaj´cia motywujàce i aktywizujàce z psychologiem i doradcà zawodowym. Uzupe∏nieniem by∏a miesi´czna praktyka zawodowa w miejscu pracy. Najbardziej aktywni uzyskali zatrudnienie
ju˝ w trakcie szkolenia – mówi Tomasz Harsze, kierownik projektu. – Pozosta∏e osoby skorzysta∏y z mo˝liwoÊci uczestnictwa w sta˝u lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy trwajàcym do 6 miesi´cy. Najbardziej ambitni wyjechali równie˝ na trzytygodniowy sta˝ do Szwecji lub W∏och. W ten sposób mogli zweryfikowaç swoje umiej´tnoÊci na europejskim rynku pracy. Druga Êcie˝ka uczestnictwa w projekcie to Êcie˝ka aktywizujàca rodzin´. Skierowana zosta∏a do cz∏onków rodziny osób d∏ugotrwale bezrobotnych. Przebiega∏a ona równolegle do Êcie˝ki zawodowej. Opracowany w ten sposób „Dualny model
szkolenia zawodowo-aktywizujàcego dla osób d∏ugotrwale bezrobotnych i cz∏onków ich rodzin” jest g∏ównym rezultatem projektu „Odziedzicz prac´”.

W´dka dla liderów
Drugim rezultatem, który ju˝ wpisa∏ si´ w krajobraz Rybnika i Czerwionki-Leszczyny, sà Lokalne Centra Rodziny, b´dàce efektem dzia∏aƒ integracyjnych
i aktywizujàcych prowadzonych w poszczególnych dzielnicach obj´tych projektem. Centra umo˝liwiajà integracj´ spo∏ecznoÊci lokalnych i majà charakter
otwarty. Wyposa˝ono je w sprz´t multimedialny, biblioteczk´, si∏owni´, gry planszowe, sto∏y do tenisa sto∏owego i bilardu, a tak˝e w sprz´t do rekreacji najm∏odszych na Êwie˝ym powietrzu. Dzi´ki temu sta∏y si´ odskocznià od szarej codziennoÊci w dzielnicach, które charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia
oraz znaczny odsetek osób korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej. W trakcie spotkaƒ prowadzonych w czasie projektu staraliÊmy si´ pokazaç, jak mo˝na przeciwdzia∏aç swojej apatii, zniech´ceniu i biernoÊci. Zach´caliÊmy równie˝ do kreowania w∏asnej aktywnej postawy, zw∏aszcza u osób, które przejawia∏y cechy lokalnych liderów. Teraz, gdy projekt dobiega koƒca, to zadanie powoli przechodzi na nich. Posi∏kujàc si´ znanà metaforà, daliÊmy im „w´dk´” i nauczyliÊmy ∏owiç – uwa˝a Tomasz Harsze.

Zmiana postaw
O sukcesie projektu Êwiadczà osiàgni´cia jego uczestników – 98% beneficjentów uzyska∏o kwalifikacje w zawodach najbardziej po˝àdanych na lokalnym rynku pracy, 70% znalaz∏o zatrudnienie, prze∏amujàc ograniczenia, z jakimi borykali si´ przed wejÊciem do projektu, i wychodzàc z d∏ugotrwa∏ego bezrobocia. Program pozwoli∏ równie˝ na zmian´ relacji w rodzinie, nawiàzanie nowych znajomoÊci i wykorzystanie wsparcia spo∏ecznego. Warto
zaznaczyç, ˝e uda∏o si´ nam zmieniç postaw´ z biernej na aktywnà. Uczestnicy projektu wyrazili nie tylko ch´ç zmiany swojej sytuacji, ale przede wszystkim
podj´li konkretne dzia∏ania zmierzajàce w tym celu. Efektem tych dzia∏aƒ jest wi´ksza mobilnoÊç na rynku pracy i uzyskanie sta∏ego zatrudnienia – mówi
kierownik projektu.
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Z dok∏adnoÊcià
do osiedla
Realizowany na jednym z wroc∏awskich poprze- A czy jest on upowszechniany równie˝ poza
mys∏owych blokowisk „Program Zakrzów” mia∏ Wroc∏awiem?
na celu zmniejszenie skutków bezrobocia na peryferiach du˝ego miasta, aktywizacj´ zawodo- Tak, dotarliÊmy z nim do Starachowic, Wa∏brzycha, powiatów wa∏brzywà i spo∏ecznà mieszkaƒców zaniedbanych skiego i zàbkowickiego. W promowaniu Êrodowiskowego podejÊcia do
osiedli, stworzenie mechanizmów u∏atwiajà- problemu wykorzystujemy kolejny rezultat projektu, którym sà miejskie
cych wyrównanie szans mieszkajàcej tam m∏o- wskaêniki spo∏eczne. Innymi s∏owy, promujemy wÊród organizacji i indzie˝y, a tak˝e doprowadzenie do opartego na stytucji gromadzenie informacji, które mogà pos∏u˝yç do przygotowaidei solidarnoÊci dialogu pomi´dzy instytucja- nia programów, projektów, do budowania lokalnych partnerstw. Oprami, organizacjami, biznesem i mieszkaƒcami. cowane wskaêniki przydajà si´ do diagnozowania – przy minimalnych
O jego efektach rozmawiamy z Jolantà Ostrow- kosztach – sytuacji spo∏ecznej na osiedlach miejskich lub w ma∏ych miejskà, kierownikiem projektu. „partnerstwo dla scowoÊciach, które zosta∏y w przesz∏oÊci zrestrukturyzowane. Zakoƒzawidawia. program zakrzów – peryferie loko- czyliÊmy ju˝ takà diagnoz´ w Starachowicach, mamy gotowy raport.
motywà dla wroc∏awia”.
Wkrótce zakoƒczymy diagnoz´ dla powiatów zàbkowickiego i wa∏brzyJednym z g∏ównych rezultatów projektu mia∏o
byç Centrum Zakrzów. Czy uda∏o si´ uruchomiç
t´ placówk´?
Tak, centrum istnieje, a jego dzia∏alnoÊç jest koordynowana przez Stowarzyszenie „Wroc∏aw za Widawà”. Na Zawidawiu zawiàzano Pakt Lokalny, czyli koalicj´ organizacji i instytucji, które mogà mieç wp∏yw na lokalny rynek
pracy, wspieraç osoby poszukujàce zatrudnienia oraz pomagaç ludziom b´dàcym na granicy wykluczenia. To jedna strona dzia∏alnoÊci centrum. Poza
tym jest ono otwarte dla wszystkich mieszkaƒców, którzy chcieliby skorzystaç z Internetu, biblioteczki, z porad spo∏eczno-obywatelskich lub po prostu spotkaç si´ i uzgodniç jakàÊ nowà inicjatyw´. Âmia∏o mo˝na powiedzieç,
˝e centrum pe∏ni rol´ inkubatora dla organizacji pozarzàdowych i instytucji
spo∏ecznych dzia∏ajàcych na terenie osiedla, jak równie˝ dla indywidualnej
aktywnoÊci mieszkaƒców. Dzia∏alnoÊç ta rozwija si´, poniewa˝ zarówno Stowarzyszenie, jak i Centrum Zakrzów sà obecnie beneficjentami programu
Fundacji Batorego, który obejmuje dzia∏ania zmierzajàce do integracji lokalnego Êrodowiska, promocji aktywnoÊci indywidualnej, partycypacji spo∏ecznej w ˝yciu gminy i samorzàdu. Wokó∏ centrum zawiàza∏a si´ lokalna debata spo∏eczna, do której ju˝ w tej chwili do∏àczy∏y organizacje i instytucje
nawet spoza osiedla. Rezultat jest wi´c rozwojowy w skali miasta.
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skiego na Dolnym Âlàsku. Uda∏o nam si´ tam znaleêç osoby skierowane przez samorzàd lub organizacj´ pozarzàdowà, które chcia∏y si´ tà
diagnozà zajàç w ramach Dzia∏ania 3 naszego projektu i uzyskaç konkretny raport, który b´dzie mo˝na do∏àczyç do wniosku o fundusze
unijne.

Czy g∏ówny rezultat projektu ∏atwo przenieÊç
w inne miejsce w Polsce?
Tak. Starachowice sà przecie˝ po∏o˝one daleko od Wroc∏awia, a jednak
uda∏o nam si´ zach´ciç ludzi do tego, ˝eby budowali lokalnà koalicj´ na
podstawie zbierania informacji, diagnozowania problemu. To bardzo proste rozwiàzanie i dlatego ludzie szybko si´ do niego przekonujà. Przy∏àczajà si´ tak˝e samorzàdowcy, bo ich bolàczkà jest to, ˝e brak im dobrego rozpoznania problemów ma∏ych spo∏ecznoÊci ˝yjàcych na danym terenie, brakuje potencja∏u trzeciego sektora, który móg∏by przecie˝ odebraç cz´Êç zadaƒ od samorzàdów. Teraz wszyscy poszukujà partnerstw, a okazuje si´, ˝e
nie jest to ∏atwe, bo nie ma gotowoÊci, niezb´dnej wiedzy, a nawet fizycznie
brakuje podmiotów, które mog∏yby te partnerstwa tworzyç. Ciekawym rezultatem naszego projektu jest spojrzenie na miasto nie jak na zbiór nieokreÊlonych problemów, ale na miasto zdiagnozowane z dok∏adnoÊcià do
osiedla.

Czy kapita∏ spo∏eczny, który uda∏o si´ zbudowaç na Zawidawiu, b´dzie trwa∏y?
Ta trwa∏oÊç ciàgle jest budowana. Najpierw by∏o zaanga˝owanie tych ludzi, a potem dopiero pojawi∏o si´ centrum, które sta∏o si´ dla nich narz´dziem do
dalszego dzia∏ania. I to jest w∏aÊciwa kolejnoÊç. Robienie czegoÊ razem samo w sobie jest trwa∏e i pozwala myÊleç o kolejnych projektach, nast´pnych dzia∏aniach. Ko∏o zamachowe posz∏o w ruch.

Modanana
wioski
Moda
wioski
Moda
na wioski
Pomys∏ uruchomienia w okolicach Koszalina sieci wsi tematycznych
zrodzi∏ si´ w trakcie opracowywania strategii rozwoju dla Gminy Malechowo po∏o˝onej mi´dzy S∏awnem a Koszalinem. By∏o to na d∏ugo
przed rozpocz´ciem programu EQUAL. Realizowany tu kilka lat póêniej
projekt „Razem” mia∏ na celu utworzenie i przetestowanie sieci wiosek
oferujàcych us∏ugi turystyczno-edukacyjne jako modelowego rozwiàzania u∏atwiajàcego mieszkaƒcom wsi wchodzenie na rynek pracy. O rezultatach projektu rozmawiamy z Marià Idziak, prezesem Koszaliƒskiego Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego.
Rezultatem projektu realizowanego przez partnerstwo „Razem” jest
pi´ç wiosek tematycznych...
Tak, sà to Sierakowo S∏awieƒskie – wioska Hobbitów, Podgórki – kraina bajek i rowerów, Dàbrowa - wioska
zdrowego ˝ycia, Paproty – wieÊ labiryntów i êróde∏ oraz Iwi´cino – wioska koƒca Êwiata. Poziom wykszta∏cenia
mieszkaƒców tych wiosek w momencie rozpocz´cia projektu EQUAL nie by∏ zbyt wysoki, dlatego w trakcie realizacji projektu zaproponowaliÊmy im tzw. szkolenia w dzia∏aniu. OdeszliÊmy od tradycyjnych kursów – mieszkaƒcy uczyli si´, a jednoczeÊnie wykonywali pewne czynnoÊci zwiàzane z przygotowaniem oferty wioski tematycznej. W ten sposób przygotowaliÊmy np. Êcie˝k´ tematycznà dla przedszkoli w Dàbrowie. Panie ju˝ w trakcie
szkoleƒ przyjmowa∏y grupy przedszkolne, uczy∏y si´ obs∏ugi ruchu turystycznego, prowadzenia zaj´ç z dzieçmi.
Mia∏y do tego przygotowane scenariusze i robi∏y to pod okiem specjalistów.

Rezultatem projektu jest równie˝ metodologia przygotowywania takich wiosek tematycznych...
Tak, metodologi´ t´ staramy si´ teraz przekazywaç innym w ramach upowszechniania rezultatów projektu. ZebraliÊmy swojà wiedz´ w specjalnym podr´czniku dotyczàcym tworzenia wsi tematycznej. ByliÊmy nastawieni
raczej na tworzenie rozwiàzaƒ kompleksowych zwiàzanych z rozwojem obszarów wiejskich, a zw∏aszcza mieliÊmy na uwadze wprowadzenie wsi do gospodarki opartej na wiedzy. Nasza polska wieÊ, która przesta∏a funkcjonowaç w sposób tradycyjny, musi si´ odnaleêç w nowej sytuacji. W rolnictwie zatrudnionych jest coraz mniej
osób, a ludnoÊç wiejska spychana jest na margines. Projekt adresowany by∏ w∏aÊnie przede wszystkim do wsi
marginalnych, popegeerowskich, takich jak Sierakowo S∏awieƒskie. Model naszego dzia∏ania testowaliÊmy jednak tak˝e we wsi, w której dominujà gospodarstwa indywidualne.
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Czy model wsi tematycznej mo˝na powielaç wsz´dzie, czy muszà istnieç
jakieÊ specjalne warunki?
Absolutnie w ka˝dej wsi. W tej chwili upowszechniamy osiàgni´te przez nas rezultaty, jeêdzimy po ca∏ym kraju,
prowadzimy zaj´cia, pomagamy tworzyç zalà˝ki wiosek tematycznych na Lubelszczyênie, w okolicy ¸odzi, Wroc∏awia. Sà to pomys∏y utworzenia wsi tematycznych w ró˝nych warunkach i Êrodowiskach. Wiem z doÊwiadczenia, ˝e ten model mo˝e si´ sprawdziç zarówno we wsi bogatej, jak i biednej. Wa˝ne jest sprecyzowanie tematu
rozwojowego, aby by∏ on atrakcyjny, wynika∏ z dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub innych zasobów
wioski i by mogli si´ w to zaanga˝owaç wszyscy mieszkaƒcy.

Jakie sà wymierne korzyÊci z prowadzenia wsi tematycznej?
Uczestnicy naszego projektu podkreÊlajà, ˝e w ich wsiach podniós∏ si´ poziom ˝ycia. Nie tylko ze wzgl´du na
przyp∏yw dodatkowych dochodów, ale równie˝ ze wzgl´du na wzrost atrakcyjnoÊci wsi, nap∏yw ludzi z zewnàtrz.
WieÊ jest te˝ bardziej zintegrowana, jej mieszkaƒcy si´ spotykajà, organizowane sà wspólne imprezy. Aspekt budowania kapita∏u spo∏ecznego jest w przypadku tworzenia wsi tematycznych wa˝niejszy ni˝ aspekt ekonomiczny.

Partnerstwo „Razem” organizuje teraz cykl wizyt studyjnych. Jakie
jest zainteresowanie nimi?
Bardzo du˝e. Musz´ powiedzieç, ˝e przeros∏o wszelkie nasze oczekiwania. Bardzo wiele partnerstw chcia∏oby
powielaç nasz rezultat. PodpisaliÊmy siedem listów intencyjnych, z kilku propozycji musieliÊmy niestety zrezygnowaç z powodu braku czasu. W ró˝nych miejscach Polski przygotowywane sà nowe projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, i tam nasz rezultat b´dzie kopiowany.

Co b´dzie si´ dalej dzia∏o z wioskami, które powsta∏y w ramach projektu EQUAL?
OpracowaliÊmy dla nich oferty turystyczno-edukacyjne, które umieÊciliÊmy na stronie www.wioskitematyczne.org.pl. W tej chwili w naszych wioskach jest spory ruch. W Sierakowie S∏awieƒskim któregoÊ dnia mieliÊmy
jednoczeÊnie a˝ 260 dzieci, do Dàbrowy codziennie przyje˝d˝a grupa przedszkolna i korzysta z oferty wypracowanej w ramach programu EQUAL, Iwi´cino odwiedzi∏y w tym sezonie ju˝ cztery grupy. Ka˝da wioska ma te˝
przygotowany system rozliczania oferty, powsta∏y trzy stowarzyszenia, siedem gospodarstw edukacyjnych, co
pozwala na operowanie bud˝etem. Wioski same si´ promujà na ró˝nych targach, mieszkaƒcy rozwo˝à ulotki do
oÊrodków wczasowych, wysy∏ajà e-maile z zaproszeniami, starajà si´ jak najlepiej sprzedaç t´ ofert´, nad którà
pracowali przez trzy lata. Teraz to ju˝ si´ naprawd´ kr´ci.

A jakie sà Paƒstwa dalsze plany?
Na razie chcemy troch´ odpoczàç, bo projekt by∏ naprawd´ bardzo pracoch∏onny. A co dalej? W Polsce pojawi∏a si´ moda na wioski tematyczne. Jest te˝ oddolna wola stworzenia struktury wspierajàcej takie wioski w ich poczàtkowym okresie. Koszaliƒskie Towarzystwo Spo∏eczno-Kulturalne nie ma na to Êrodków. Dysponujemy kadrà dobrze przeszkolonà w ramach projektu EQUAL, ale musimy zbudowaç struktur´, która b´dzie umo˝liwia∏a prowadzenie doradztwa, szkoleƒ. B´dziemy si´ starali o pieniàdze, które umo˝liwià nam stworzenie takiej organizacji. Wioska tematyczna to tylko jeden z naszych pomys∏ów na aktywizacj´ obszarów wiejskich i budowanie kapita∏u spo∏ecznego. Naszym has∏em jest „kreatywnoÊç dla rozwoju”. Tej kreatywnoÊci brakuje na poziomie wsi, samorzàdów, w∏adz wojewódzkich. Chcemy to zmieniç i poszukiwaç nowych, nietypowych rozwiàzaƒ.
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Rozmowa z dr. Markiem Rymszà z Instytutu Spraw Publicznych, kierownikiem projektu
„W stron´ polskiego modelu gospodarki spo∏ecznej – budujemy nowy Lisków”.

spo∏eczny

Dzia∏ania projektu „W stron´ polskiego modelu gospodarki spo∏ecznej – budujemy nowy
Lisków” skierowane by∏y do spo∏ecznoÊci lokalnych z obszarów wiejskich, w których
znaczna cz´Êç mieszkaƒców nale˝y do grup
zagro˝onych marginalizacjà i wykluczeniem
z rynku pracy. Przedsi´wzi´cie zrealizowano
w powiatach bi∏gorajskim i lubelskim ziemskim w województwie lubelskim oraz w powiatach e∏ckim i nidzickim w województwie
warmiƒsko-mazurskim. Sà to jedne z najbiedniejszych regionów w Polsce i w ca∏ej Unii Europejskiej.
Najwa˝niejszym rezultatem projektu jest siedem funkcjonujàcych przedsi´biorstw spo∏ecznych, które testujà rozwój przedsi´biorczoÊci spo∏ecznej zakorzenionej lokalnie. Co
je ró˝ni?
Ka˝de z czterech partnerstw lokalnych, które zawiàzaliÊmy w ramach
projektu, mia∏o du˝à autonomi´ przy profilowaniu takiego przedsi´biorstwa, równie˝ przy wyborze jego osobowoÊci prawnej. Dzi´ki temu
uda∏o nam si´ przetestowaç wszystkie trzy podstawowe formu∏y tzw.
nowej ekonomii spo∏ecznej. Po pierwsze – spó∏dzielni´ socjalnà. Po drugie – spó∏k´ not for profit, czyli przedsi´biorstwo, które w swoim statucie ma wpisany profil spo∏eczny, podzia∏ zysku na cele spo∏eczne oraz
kwestie dotyczàce uspo∏ecznienia zarzàdzania przedsi´biorstwem. Po
trzecie – dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzonà w ramach stowarzyszenia. Osoby zak∏adajàce te przedsi´biorstwa d∏ugo zastanawia∏y si´, jakà formu∏´ prawnà powinny przyjàç. JeêdziliÊmy wspólnie na wizyty
studyjne za granic´, by obserwowaç rozwiàzania, które tam funkcjonujà, i zastanowiç si´, które najbardziej sprawdzi∏yby si´ w Polsce. By∏o to
bardzo cenne doÊwiadczenie, poniewa˝ niektórzy ugruntowywali si´
w swoich poczàtkowych za∏o˝eniach, a niektórzy z czasem zmieniali
zdanie. To wielki plus naszego projektu. Wiemy ju˝, w jakich warun-
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kach najlepiej sprawdzajà si´ spó∏dzielnie, a w jakich inne formy przedsi´biorczoÊci.

Od czego to zale˝y?
JeÊli ktoÊ zwraca uwag´ przede wszystkim na funkcj´ reintegracyjnà,
wówczas wybiera formu∏´ spó∏dzielni, traktujàc jà jako element dalszej
pracy z osobami majàcymi problemy resocjalizacyjne. Za przyk∏ad mog´
podaç naszà spó∏dzielni´ „Peron 3” w Motyczu LeÊnym ko∏o Lublina,
w której pracujà m´˝czyêni wychodzàcy z uzale˝nienia i bezdomnoÊci.
Spó∏dzielnia jest te˝ pewnà formà wspó∏w∏asnoÊci, co ma równie˝ istotne
znaczenie przy wyborze tego typu dzia∏alnoÊci. Natomiast tam, gdzie
punkt ci´˝koÊci k∏adziono na kwestie samodzielnoÊci ekonomicznej
przedsi´biorstwa, jego wyniku ekonomicznego i formu∏y bardziej mened˝erskiego zarzàdzania, wybór pada∏ na spó∏k´, ewentualnie dzia∏alnoÊç
gospodarczà wewnàtrz stowarzyszenia. Powszechny poglàd jest taki, ˝e
przedsi´biorstwo spo∏eczne daje prac´ s∏abszym. W programie EQUAL
sprawdza si´, kto ile stworzy∏ takich miejsc pracy i dla jak trudnych przypadków. Im wi´cej osób z du˝ymi deficytami podejmie prac´, tym wi´ksze osiàgni´cie projektu. To jest podejÊcie w∏aÊciwe, bo to, ˝e przedsi´biorstwo spo∏eczne nie jest nastawione na maksymalizacj´ zysku i daje
prac´ s∏abszym, jest rzeczywiÊcie jednà z jego najwa˝niejszych cech. Ale
jest jeszcze jeden element przedsi´biorstwa spo∏ecznego, na który zwracaliÊmy szczególnà uwag´. Otó˝ powinno ono byç zakorzenione lokalnie,
to znaczy powinno s∏u˝yç spo∏ecznoÊci lokalnej, popychajàc jà w kierunku rozwoju ekonomicznego. K∏adliÊmy bardzo du˝y nacisk na kapita∏
spo∏eczny, czyli wi´zi spo∏eczne, potencja∏ tkwiàcy w spo∏ecznoÊci.

Paƒstwa spó∏dzielnie powsta∏y w ma∏ych spo∏ecznoÊciach…
No w∏aÊnie. ZrobiliÊmy to celowo, poniewa˝ rola kapita∏u spo∏ecznego
jest o wiele wa˝niejsza tam, gdzie brakuje kapita∏u finansowego, infrastruktury. Przedsi´biorstwo spo∏eczne powinno byç ko∏em zamachowym
rozwoju lokalnego. To spo∏ecznoÊç powinna byç beneficjentem istnienia
takiego przedsi´biorstwa, a ono musi pociàgaç za sobà kolejne inicjatywy. Dlatego mówiliÊmy naszym partnerstwom lokalnym: profil dzia-

∏alnoÊci i osobowoÊç prawnà wybierzcie sobie sami, ale pami´tajcie, ˝eby stworzyç przedsi´biorstwo zakorzenione lokalnie.
„Garncarska wioska” Sp. z o.o., za∏o˝ona w Kamionce ko∏o Nidzicy, w tej chwili – ju˝ po zakoƒczeniu Programu EQUAL – rozbudowuje si´ w klaster gospodarczy. To znaczy, ˝e oprócz dzia∏ajàcej spó∏ki, która jest sztandarowym podmiotem prowadzàcym
wiosk´ garncarskà, tworzy si´ stowarzyszenie przedsi´biorców.
Do∏àczajà si´ do niej ró˝ne osoby prowadzàce indywidualnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà i dok∏adajà do tego przedsi´wzi´cia tak˝e swoje produkty, np. wyroby pamiàtkowe. To jest otwarta formu∏a, do której w zasadzie ka˝dy mo˝e do∏àczyç. Na tym w∏aÊnie
polega lokalne zakorzenienie. WpadliÊmy te˝ na pomys∏, aby
prowadziç animacj´ lokalnych spo∏ecznoÊci, w których powstajà
przedsi´biorstwa, ale nie ma mocnych liderów. Wys∏aliÊmy w teren czwórk´ animatorów lokalnych. Troje z nich pracowa∏o przez
pó∏tora roku, jedna osoba przez rok. Namacalnym efektem ich
pracy sà powsta∏e stowarzyszenia mieszkaƒców tych ma∏ych
miejscowoÊci, które rzeczywiÊcie ich reprezentujà. W partnerstwach lokalnych, które zak∏ada∏y przedsi´biorstwa spo∏eczne, sà
ró˝ne instytucje, które dzia∏ajà na tym terenie, ale one tak naprawd´ nie reprezentujà mieszkaƒców – sà w pewnym sensie wobec nich zewn´trzne. A nam zale˝y na tym, ˝eby ci ludzie czuli,
˝e te˝ sà przez kogoÊ reprezentowani i sà zbiorowym interesariuszem, który ma coÊ do powiedzenia w sprawie. W d∏u˝szej perspektywie czasowej myÊlenie w kategoriach zakorzenienia lokalnego jest dzia∏aniem na rzecz utrzymania takiego przedsi´biorstwa równie˝ po zakoƒczeniu projektu. Od koƒca marca nasze
lokalne partnerstwa nie funkcjonujà jako projektowe, ale nadal
interesariusze tworzà sieç kontaktów, bo zale˝y im na rozwoju
przedsi´biorstw.

Jak partnerstwo prowadzi∏o dzia∏alnoÊç upowszechniajàcà?
StaraliÊmy si´ uczestniczyç we wszystkich wspólnych inicjatywach. Wewnàtrz Krajowej Sieci Tematycznej powsta∏a grupa,
której przewodniczàcym by∏ przedstawiciel naszego Partnerstwa.
Nasze materia∏y zosta∏y wykorzystane w tzw. „Bia∏ej ksi´dze ekonomii spo∏ecznej” przygotowanej przez Fundacj´ Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych. BraliÊmy czynny udzia∏ w pracach podkomisji sejmowej przygotowujàcej nowelizacj´ ustawy o spó∏dzielniach socjalnych. WczeÊniej przeprowadziliÊmy konsultacje
spo∏eczne na temat tego, jakie zmiany w przepisach dotyczàcych
spó∏dzielni socjalnych powinny si´ pojawiç, a nast´pnie przygotowaliÊmy specjalny raport.

Czy Paƒstwa dotychczasowe dzia∏ania
b´dà kontynuowane w ramach POKL?
W dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki jest pewien rozdêwi´k pomi´dzy tym, co jest deklarowane w opisie, a tym, co zawierajà priorytety. ˚aden z nich nie
zosta∏ jednoznacznie ukierunkowany na kapita∏ spo∏eczny. Liczymy wi´c na to, ˝e zostanie to doprecyzowane, jest jeszcze troch´
czasu.

Czy te przedsi´biorstwa umocni∏y si´ na
trwa∏e w miejscach, w których dzia∏ajà?
Min´∏o zbyt ma∏o czasu, by to powiedzieç, ale wyraênie zmierzajà w tym kierunku. W Bi∏goraju powsta∏a spó∏ka, która sprzàta
tereny zielone i prowadzi myjni´ samochodowà. ZapytaliÊmy
miejscowych biznesmenów, czy widzà szans´ powodzenia takiej
spó∏ki, czy traktujà jà jako konkurenta. Nie chcieliÊmy, aby spó∏ka by∏a obcym cia∏em wciskanym w rynek przy wsparciu publicznych Êrodków, tylko ˝eby odnalaz∏a nisz´, która da∏aby jej
szanse na rozwój. ObecnoÊç w tej firmie prywatnych przedsi´biorców jako udzia∏owców, z niewielkim co prawda wk∏adem finansowym, oznacza, ˝e lokalny biznes nie traktuje tego przedsi´wzi´cia jako wrogiego. B∏´dem wielu przedsi´biorstw spo∏ecznych jest w∏aÊnie to, ˝e nie próbujà dogadaç si´ z biznesem.
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