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Od redakcji

Szanowni Paƒstwo!
Projekty Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pomog∏y wielu ludziom w powrocie na rynek pracy, zdobyciu nowych kompetencji zawodowych, a nawet
w uporzàdkowaniu ich dotychczasowego ˝ycia. Beneficjenci tych przedsi´wzi´ç nabrali wiary we w∏asne mo˝liwoÊci; niektórzy do tego stopnia, ˝e dziÊ,
korzystajàc z trzyletnich doÊwiadczeƒ zdobytych podczas udzia∏u w programie EQUAL, sami starajà si´ pomagaç osobom znajdujàcym si´ w trudnej
sytuacji ˝yciowej.
W kolejnym numerze naszego biuletynu przedstawiamy rezultaty projektu „Praca i godne ˝ycie dla kobiet – ofiar przemocy”. Jego beneficjentkami by∏y
m.in. kobiety przebywajàce w Zak∏adzie Karnym w Lubliƒcu. OdwiedziliÊmy t´ placówk´ penitencjarnà, aby porozmawiaç z nimi o korzyÊciach, które
odnios∏y dzi´ki udzia∏owi w projekcie oraz o planach na przysz∏oÊç.
W Poznaniu spotkaliÊmy si´ z realizatorami i uczestniczkami innego przedsi´wzi´cia Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dzi´ki projektowi „Ekonomia
spo∏eczna w praktyce”, administrowanemu przez Fundacj´ Pomocy Wzajemnej „Barka”, zosta∏o uruchomionych a˝ 16 spó∏dzielni socjalnych. Jednà
z nich, Êwiadczàcà us∏ugi cateringowe, za∏o˝y∏y dwie bezrobotne poznanianki. W wywiadzie zamieszczonym w biuletynie opowiadajà o pierwszych
trudnych miesiàcach spó∏dzielni oraz o pomocy, jakà uzyska∏y w ramach projektu.
Kolejne ciekawe przedsi´wzi´cie, równie˝ dotyczàce spó∏dzielczoÊci socjalnej, by∏o administrowane przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych. Dzi´ki projektowi „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych” uda∏o si´ wypracowaç model tworzenia
lokalnej spó∏dzielni socjalnej pod auspicjami gminy, z udzia∏em organizacji spo∏ecznych, oraz uruchomiç kilka takich firm w gminach miejskich
i ma∏omiasteczkowych.
W biuletynie prezentujemy tak˝e projekt „Tu jest praca”, którego administratorem by∏ Instytut Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego
rezultatem jest m.in. kilka opracowanych form kszta∏cenia liderów organizacji trzeciego sektora oraz pierwsza w Polsce Kasa Wspierania Gospodarki
Spo∏ecznej, której dzia∏anie przetestowano na terenie województwa warmiƒsko-mazurskiego.
Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy” realizowa∏a cztery projekty systemowe uzupe∏niajàce Inicjatyw´ Wspólnotowà EQUAL. Tym razem przedstawiamy dwa
z nich. Pierwszy dotyczy∏ wdra˝ania strategii gender mainstreaming, drugi – upowszechniania dobrych rezultatów na obszarach wiejskich.
DoÊwiadczenia p∏ynàce z projektów EQUAL zosta∏y wykorzystane przy tworzeniu rzàdowego programu „SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”, którego
uruchomienie planowane jest pod koniec 2008 r. O jego g∏ównych za∏o˝eniach rozmawiamy z Agnieszkà Ch∏oƒ-Domiƒczak, podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
O podsumowanie dorobku projektów EQUAL oraz okreÊlenie, w jaki sposób ich rezultaty b´dà mog∏y byç rozwijane w Programie Operacyjnym Kapita∏
Ludzki poprosiliÊmy Paw∏a Chorà˝ego, dyrektora Departamentu Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo∏ecznym w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego. Natomiast Tadeusza Kozeka, Prezesa Zarzàdu Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”, zapytaliÊmy o zadania, które stojà przed Fundacjà
w najbli˝szych latach.
˚ycz´ Paƒstwu mi∏ej lektury.
Beata Puszczewicz
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Potrzeba „Êwie˝ej krwi”
Potrzeba „Êwie˝ej krwi”
Rozmowa z Paw∏em Chorà˝ym, dyrektorem Departamentu Zarzàdzania
Europejskim Funduszem Spo∏ecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

W programie EQUAL pok∏adane by∏y bardzo du˝e nadzieje – proporcjonalne do Êrodków finansowych
przeznaczonych na jego realizacj´. Czy, Pana zdaniem, zosta∏y one spe∏nione?
Trudno to na razie stwierdziç. Wbrew pozorom, jesteÊmy dopiero w po∏owie drogi. Mamy rezultaty wypracowane przez poszczególne Partnerstwa,
ale przecie˝ nie to by∏o g∏ównym celem programu. Te najlepsze rozwiàzania trzeba teraz upowszechniç, a wi´c o tym, czy EQUAL by∏ programem
udanym, tak naprawd´ b´dziemy mogli porozmawiaç dopiero za kilka lat.

Obserwuj´ zjawisko, które nazwa∏em syndromem porzuconych rezultatów. Istniejà Partnerstwa, które
potraktowa∏y realizacj´ projektów EQUAL jako terminowe zadanie do wykonania, wypracowa∏y pewne
rozwiàzania i z czystym sercem od∏o˝y∏y je na pó∏ki. Nie ma Pan podobnego wra˝enia?
OczywiÊcie sà takie przypadki. Z drugiej jednak strony, nie wszystkie rezultaty i produkty programu EQUAL nadajà si´ do wdra˝ania. Obecnie
najwa˝niejsze jest zach´canie ministerstw i agend rzàdowych do tego, by korzysta∏y z tych dobrych doÊwiadczeƒ. Tak zresztà si´ dzieje, choçby w
przypadku programu „SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”, który w du˝ej mierze opiera si´ na tym, co zosta∏o wypracowane w ramach programu EQUAL.
Bardzo ciekawa dyskusja toczy si´ te˝ wokó∏ projektów Tematu D. Jest du˝a szansa, ˝e dorobek tych Partnerstw zostanie wykorzystany.
Wypracowanych koncepcji jest jednak bardzo du˝o, ka˝de Partnerstwo chcia∏o przygotowaç swój w∏asny projekt aktu legislacyjnego, w efekcie
projekty te sà wobec siebie konkurencyjne. Uwa˝am wi´c, ˝e potrzeba jeszcze sporo czasu, aby powsta∏a wspólna propozycja, oparta na
doÊwiadczeniach wszystkich realizatorów projektów. Niewàtpliwym sukcesem Partnerstw Tematu D jest podj´cie prac nad nowelizacjà Ustawy o
spó∏dzielniach socjalnych.

Czy trzy lata realizacji projektów nauczy∏y Partnerstwa dzia∏ania kolektywnego, czy pod koniec programu
EQUAL nadal ze sobà konkurowa∏y?
W niektórych przypadkach Partnerstwa rzeczywiÊcie zacz´∏y dzia∏aç wspólnie. Tego przyk∏adem jest z kolei Temat F, w którym Partnerstwa
dostrzeg∏y korzyÊci p∏ynàce ze wspó∏pracy, wspólnego lobowania za pewnymi rozwiàzaniami. Mamy jednak równie˝ i takie przypadki, ˝e
dominowa∏o nastawienie na wypracowanie indywidualnego produktu.

Rozpocz´∏a si´ realizacja Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, który stwarza wielkà szans´ na
rozwijanie rezultatów wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jak b´dzie si´ to
odbywa∏o?
Konsekwencjà rezygnacji z inicjatyw wspólnotowych by∏o w∏àczenie podstawowych zasad programu EQUAL – czyli innowacyjnoÊci, wspó∏pracy
ponadnarodowej czy zasady upodmiotowienia – do tzw. g∏ównego nurtu programowania. W Polsce podeszliÊmy do tych zasad w sposób
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horyzontalny, opierajàc si´ na doÊwiadczeniach EQUALa, a wi´c majàc w pami´ci trudnoÊci z mainstreamingiem. G∏ównà
przyczynà tych trudnoÊci by∏o postrzeganie EQUALa przez ró˝ne instytucje jako programu Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, a tak byç nie powinno. DoÊwiadczenia EQUALa sà przecie˝ najbardziej fundamentalne dla tzw. ministerstw
liniowych. ChcieliÊmy, aby realizujàc projekty innowacyjne, mia∏y one mo˝liwoÊç konfrontowania ich z programami g∏ównego
nurtu i przenoszenia do niego najlepszych rozwiàzaƒ. Dlatego projekty innowacyjne i ponadnarodowe b´dà teraz towarzyszy∏y
poszczególnym osiom priorytetowym oraz b´dà realizowane przez instytucje poÊredniczàce dla poszczególnych priorytetów.
Na przyk∏ad na poziomie centralnym za kwestie zatrudnienia i aktywizacji spo∏ecznej b´dzie odpowiada∏o Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo∏cznej.

Ch´tnych do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki jest
bardzo wielu, zw∏aszcza wÊród osób, które by∏y zaanga˝owane w program EQUAL. Czy te
apetyty zostanà zaspokojone?
Kwota przeznaczona na innowacje (oko∏o 300 mln euro) jest znacznie wi´ksza ni˝ ta, która by∏a dost´pna w ramach programu EQUAL. U∏atwieniem b´dzie z pewnoÊcià fakt, ˝e te Êrodki znajdà si´ znacznie bli˝ej potencjalnych beneficjentów i innowatorów spo∏ecznych. Obawia∏bym si´ jednak takiej sytuacji, ˝e g∏ównymi realizatorami projektów innowacyjnych i ponadnarodowych by∏yby te same podmioty, które pracowa∏y w ramach EQUALa. Nikt jednak nie ma legitymacji do tego, aby byç
ciàg∏ym innowatorem spo∏ecznym.

Potrzeba „Êwie˝ej krwi”?
Tak. Bardzo istotne jest to, ˝ebyÊmy nie zamkn´li si´ tylko w gronie tych samych instytucji i osób oraz mieli do czynienia ze
strukturà, której zaczyna brakowaç dynamizmu. Liczymy si´ z tym, ˝e takie podejÊcie b´dzie rodziç rozczarowania i frustracj´,
ale wa˝ne jest, aby by∏a to zdrowa frustracja, która raczej sk∏ania do dzia∏ania ni˝ zniech´ca.

Czyli nikt z realizatorów projektów programu EQUAL nie ma zapewnionej „wejÊciówki”
do Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki…
Na pewno nie. DoÊwiadczenie, które zdoby∏y te instytucje, stawia je na uprzywilejowanej pozycji, ale projekty innowacyjne sà
otwarte równie˝ dla tych, którzy nie mieli do czynienia z EQUALem. Liczy si´ pomys∏.
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Jestem przyzwyczajony
do trudnych zadaƒ
Rozmowa z Tadeuszem Kozekiem, prezesem Zarzàdu Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”

Jakie nowe zadania czekajà Fundacj´ „Fundusz Wspó∏pracy” po zakoƒczeniu realizacji programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL?
Du˝ym wyzwaniem dla Fundacji jest z pewnoÊcià mo˝liwoÊç realizowania nowych programów tego typu, z wykorzystaniem du˝ego doÊwiadczenia jej pracowników. Takie szanse istniejà, aczkolwiek rozmowy na ten temat z Ministerstwem
Rozwoju Regionalnego nie zosta∏y jeszcze sfinalizowane.

W jakich dziedzinach, Pana zdaniem, mo˝na najlepiej wykorzystaç doÊwiadczenia zdobyte dotychczas przez pracowników Fundacji?
Tych dziedzin jest bardzo wiele. Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy” rozpoczyna∏a
swojà dzia∏alnoÊç w 1990 r. Zajmowa∏a si´ wówczas przede wszystkim zarzàdzaniem Êrodkami pochodzàcymi z pomocy zagranicznej. Realizowa∏a programy dotyczàce rolnictwa, kszta∏cenia zawodowego, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Do dzisiaj kontynuowane sà programy dotyczàce
tzw. rozwoju instytucjonalnego, czyli wsparcia dla administracji publicznej w zakresie integracji europejskiej. By∏o te˝ wiele projektów zwiàzanych ze wspó∏pracà
z organizacjami pozarzàdowymi, zarówno w ramach pomocy przedakcesyjnej,
jak i po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej, czego przyk∏adem jest w∏aÊnie
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Nasze doÊwiadczenie jest wi´c bardzo du˝e,
musimy tylko znaleêç swoje miejsce w nowej rzeczywistoÊci programów zwiàzanych z rozwojem spo∏eczno-gospodarczym i funduszami strukturalnymi.
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Czym obecnie zajmuje si´ Fundacja?
Realizujemy kilka programów. Najwa˝niejszy z nich dotyczy zarzàdzania tzw.
Êrodkami przejÊciowymi. Celem tego programu – którego realizacja potrwa jeszcze dwa lata – jest wzmocnienie zdolnoÊci polskiej administracji publicznej do
dzia∏ania w warunkach cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Kolejna grupa programów jest zwiàzana z Europejskim Funduszem Spo∏ecznym. Zw∏aszcza w tej dziedzinie staramy si´ o pozyskanie do realizacji kolejnych przedsi´wzi´ç. Mam nadziej´, ˝e decyzje zapadnà ju˝ niebawem i b´dziemy mogli p∏ynnie przejÊç do kolejnych dzia∏aƒ zapoczàtkowanych realizacjà programu EQUAL. Innà Êcie˝kà naszego rozwoju jest zarzàdzanie programami dotyczàcymi wspó∏pracy transgranicznej. Fundacja otrzyma∏a ju˝ pewne zadania, nast´pnym etapem b´dzie najprawdopodobniej obs∏uga programów dotyczàcych naszej wschodniej granicy. JesteÊmy te˝ otwarci na inne dzia∏ania, które sà obecnie na etapie negocjacji z administracjà centralnà. Najwi´ksze nadzieje wià˝´ ze wspó∏pracà na rzecz rozwoju.
W tej dziedzinie mo˝na bowiem znakomicie wykorzystaç doÊwiadczenie Funduszu Wspó∏pracy. Polska, poprzez fundusze b´dàce w dyspozycji Ministra Spraw
Zagranicznych, ju˝ obecnie pomaga innym krajom. Mam nadziej´, ˝e Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeka˝e nam cz´Êç zadaƒ zwiàzanych z realizacjà takich przedsi´wzi´ç.

Objà∏ Pan funkcj´ prezesa Zarzàdu Fundacji przed kilkoma tygodniami. Przed Panem nie∏atwe zadania…
To prawda, ale jestem do takich trudnych zadaƒ przyzwyczajony. Realizowa∏em
pierwsze programy pomocy przedakcesyjnej w czasie, gdy nie mieliÊmy w∏aÊciwie
˝adnych doÊwiadczeƒ w tej dziedzinie. W latach 1998–1999 zajmowa∏em si´
zmianami struktur zarzàdzania w Polsce programem Phare. Bra∏em te˝ udzia∏
w przygotowaniach do realizacji dwóch innych programów pomocy przedakcesyjnej: SAPARD i ISPA. Wa˝ne dla mnie jest równie˝ to, ˝e znam Fundacj´
„Fundusz Wspó∏pracy”, bo kiedyÊ tu pracowa∏em. Wiem, ˝e sà tu kompetentni
pracownicy, majàcy du˝e doÊwiadczenie, a tak˝e wiele nowych osób pe∏nych zapa∏u do pracy. Mam pewnoÊç, ˝e wspólnie poradzimy sobie nawet z najwi´kszymi wyzwaniami.
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Korzystamy
Korzystamy z doÊwiadczeƒ EQUAL-a
z doÊwiadczeƒ EQUAL-a
Rozmowa z Agnieszkà Ch∏oƒ-Domiƒczak, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej

Trwajà prace nad rzàdowym programem
„SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”. Czy skorzystajà Paƒstwo
z doÊwiadczeƒ projektów realizowanych w ramach
programu EQUAL?
Z pewnoÊcià tak. Skorzystamy przede wszystkim z rezultatów
projektów realizowanych w ramach Tematu F, dotyczàcych zatrudniania osób w szczególnych warunkach rynku pracy oraz sytuacji pracowników po 50. roku ˝ycia. Celem programu jest promowanie ró˝nych dzia∏aƒ, które zmierzajà do zwi´kszenia aktywnoÊci zawodowej Polaków z tej w∏aÊnie grupy wiekowej. DoÊwiadczenia, jakie uda∏o si´ zgromadziç w trakcie realizacji programu EQUAL (dotyczàce np. systemu szkoleƒ czy intermentoringu), stanowià dobrà podstaw´ do przygotowania dzia∏aƒ na
poziomie ogólnopolskim.

Jakie sà g∏ówne za∏o˝enia programu „SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”?
OkreÊliliÊmy szeÊç celów, które majà doprowadziç do zwi´kszenia zatrudnienia starszych pracowników. Pierwszy to poprawa
warunków pracy, zarzàdzania wiekiem i profilaktyki zdrowotnej,
a wi´c ró˝nego rodzaju dzia∏ania w miejscu pracy i w jego otoczeniu, prowadzàce do zwi´kszenia mo˝liwoÊci w utrzymaniu
zatrudnienia starszych pracowników. Mo˝emy w du˝ym stopniu
korzystaç z doÊwiadczenia p∏ynàcego z projektów EQUAL. Drugi
cel to wzbogacenie wiedzy osób po 50. roku ˝ycia. Chcemy budowaç modelowe Êcie˝ki kszta∏cenia ludzi starszych, promowaç
planowanie kariery zawodowej, upowszechniaç dost´p do
kszta∏cenia ustawicznego starszych pracowników. Tu równie˝
b´dziemy korzystaç z doÊwiadczeƒ programu EQUAL. Trzeci cel
dotyczy wszelkiego rodzaju dzia∏aƒ zwiàzanych ze zmniejszeniem kosztów pracy zatrudnienia osób z grupy 50+. Z jednej
strony chcemy redukowaç sk∏adk´ na fundusz gwarantowanych
Êwiadczeƒ pracowniczych na 5 lat przed wiekiem emerytalnym,
z drugiej zaÊ – dofinansowywaç kszta∏cenie takich pracowników
ze Êrodków publicznych, a przede wszystkim ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Nasz czwarty cel to aktywizacja osób bezrobotnych lub zagro˝onych utratà pracy. Te dzia∏a-
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nia b´dà podejmowane na poziomie urz´dów pracy. Zale˝y nam
na przekwalifikowaniu takich osób lub szybkim znalezieniu im
nowej pracy. Piàtym celem jest aktywizacja zawodowa osób niepe∏nosprawnych. B´dziemy podejmowaç dzia∏ania, dzi´ki którym niepe∏nosprawnoÊç nie b´dzie wiàza∏a si´ z koniecznoÊcià
odejÊcia z rynku pracy. Skierujemy do osób niepe∏nosprawnych
ró˝ne programy aktywizacji zawodowej oraz b´dziemy likwidowaç bariery w zatrudnieniu.

Na przyk∏ad jakie?
Pierwszà barierà, ju˝ powoli przez nas znoszonà, sà minimalne
progi wynagrodzenia, na podstawie których zawiesza si´ lub
zmniejsza renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty socjalne czy
inne Êwiadczenia wyp∏acane osobom niepe∏nosprawnym.

A jaki jest szósty cel programu?
Rozwój ró˝nych inicjatyw pomagajàcych ∏àczyç prac´ z obowiàzkami opiekuƒczymi. To dzia∏anie skierowane jest przede wszystkim do kobiet, zw∏aszcza tych, które osiàgajàc wiek oko∏o 50 lat,
decydujà si´ na wczeÊniejsze emerytury, np. po to, by zajàç si´
swoimi wnukami czy osobami starszymi. W tym przypadku mo˝emy równie˝ skorzystaç z doÊwiadczeƒ realizatorów projektów
EQUAL. MyÊl´ na przyk∏ad o programie „Dzienna mama”. Poprzez realizacj´ tych dzia∏aƒ chcemy doprowadziç do zwi´kszenia wskaênika zatrudnienia osób w wieku 55–64 lat do poziomu
40% w 2013 roku i 50% w roku 2020. To niezb´dny warunek, aby
utrzymywaç dobre tempo wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy. Ju˝ dzisiaj eksperci zwracajà uwag´, ˝e je˝eli nie b´dziemy w wi´kszym stopniu wykorzystywaç tego zasobu, jakim
sà pracownicy w wieku 50+, czekajà nas bardzo powa˝ne problemy.

Kiedy program wejdzie w ˝ycie?
Obecnie jest on przedmiotem konsultacji w komisji trójstronnej.
MyÊl´, ˝e cz´Êciowo b´dzie realizowany ju˝ w tym roku, a w ca∏oÊci – od 2009 roku.
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Sieci kompromisu

Sieci kompromisu
Rozmowa z Cezarym Mi˝ejewskim, radcà ministra z Departamentu Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo∏ecznym
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Czy Krajowe Sieci Tematyczne, doÊç nowa struktura w polskich warunkach, zda∏y egzamin w trakcie realizacji
programu EQUAL?
Mog´ odpowiedzieç na to pytanie na przyk∏adzie Krajowej Sieci Tematycznej Tematu D, poniewa˝ dobrze jà pozna∏em. Intensywnie pracowano w niej nad
formu∏à wykorzystania wszystkich doÊwiadczeƒ realizatorów projektu, nad znalezieniem wspólnego mianownika ich dzia∏aƒ. Tym mianownikiem okaza∏a si´ „Bia∏a Ksi´ga ekonomii spo∏ecznej", w której skatalogowano mi´dzy innymi przeszkody prawne utrudniajàce rozwój ekonomii spo∏ecznej w Polsce.
Sieç sta∏a si´ te˝ zalà˝kiem pracy nad czymÊ znacznie szerszym, co byç mo˝e stanie si´ platformà wspó∏pracy w∏adz publicznych i organizacji pozarzàdowych w dalszym rozwoju ekonomii spo∏ecznej w naszym kraju. Na podstawie tego, co uda∏o si´ zrealizowaç, mog´ odpowiedzieç na to pytanie twierdzàco: tak, Sieci Tematyczne w Polsce si´ sprawdzi∏y. Ponadto, Sieci Tematyczne nie sà polem rywalizacji, jak bywa∏o niestety w przypadku niektórych partnerstw dzia∏ajàcych w ramach programu EQUAL. Na konferencjach Sieci Tematycznych prezentowano pomys∏ i przedstawiano ró˝ne jego aspekty. To
wa˝ne z punktu widzenia ustawodawcy.

Czy Sieci Tematyczne sà dobrym narz´dziem mainstreamingu?
Mia∏em okazj´ uczestniczyç w dwóch posiedzeniach komisji senackich wspó∏organizowanych przez Krajowe Sieci Tematyczne. Jedno dotyczy∏o asystentów osób niepe∏nosprawnych, a drugie – obszarów wiejskich. Prezentowano na nich bardzo ró˝ne rozwiàzania, co by∏o niezwykle wa˝ne, trzeba bowiem
pami´taç, ˝e w tzw. g∏ównym nurcie sà te˝ ludzie o ró˝nych poglàdach i pomys∏ach na rzeczywistoÊç. Przedstawianie jednego projektu jako najlepszego nie
jest zazwyczaj dobrze odbierane. Podam przyk∏ad z dziedziny ekonomii spo∏ecznej. Niezale˝nie od pomys∏ów politycznych, prawnych i finansowych, wszyscy zgodnie stwierdzili, ˝e istotnym elementem funkcjonowania podmiotów ekonomii spo∏ecznej jest klauzula spo∏eczna w zamówieniach publicznych. Pozwalajà na to zresztà przepisy europejskie. Wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodzili si´, ˝e istotà ekonomii spo∏ecznej jest dzia∏anie na rynku, a ˝eby dzia∏aç w warunkach konkurencji, niezb´dna jest w∏aÊnie klauzula spo∏eczna. Choç pomys∏y na rozwiàzania ustawowe krzy˝owa∏y si´ ze sobà, poniewa˝ by∏y
bardziej liberalne i bardziej socjalne, uda∏o si´ dojÊç do porozumienia, w∏aÊnie dzi´ki Sieciom Tematycznym.
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Czy Pana zdaniem nale˝a∏oby coÊ zmieniç w modelu dzia∏ania Sieci?
Uwa˝am, ˝e Sieci Tematyczne powinny funkcjonowaç nie tylko w obszarze projektów innowacyjnych, ale równie˝ na poziomie regionalnym – w obszarach
edukacji, rynku pracy, integracji spo∏ecznej i kszta∏cenia ustawicznego doros∏ych. Ju˝ teraz widaç, ˝e regiony nie doceni∏y we w∏aÊciwy sposób kwestii kryteriów strategicznych, a wi´c tak naprawd´ ukierunkowania strumieni pieni´dzy wydawanych w województwach zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Mo˝e w∏aÊnie w Sieciach Tematycznych mo˝na by zastanowiç si´ nad okreÊlaniem takich kryteriów?

Zdaje si´, ˝e sà plany powo∏ania Sieci Tematycznych w∏aÊnie na poziomie regionalnym...
Dyskutuje si´ na ten temat. EQUAL uÊwiadomi∏ nam dynamik´ zmian zachodzàcych w naszej rzeczywistoÊci. CoÊ, co jeszcze wczoraj by∏o innowacyjne,
dzisiaj jest ju˝ normà. Pami´tajmy o tym, ˝e jeszcze kilka lat temu ekonomia spo∏eczna by∏a traktowana w Polsce jak dziwolàg. Dzisiaj ma ju˝ pe∏noprawne obywatelstwo. Takich innowacji b´dzie si´ pojawia∏o z roku na rok coraz wi´cej, zw∏aszcza w uj´ciu regionalnym, i tu widz´ pole do dzia∏ania Sieci Tematycznych.

Sieci sta∏y si´ te˝ w pewnym sensie inkubatorami liderów spo∏ecznych. Mo˝e to te˝ jest argument, ˝eby jeszcze
bardziej je rozwijaç?
Na pewno. W trakcie realizacji programu EQUAL spotka∏em wiele osób, które jeszcze kilka lat temu pe∏ni∏y jakieÊ mniej lub bardziej istotne funkcje w regionach. Teraz sà ju˝ prawdziwymi ekspertami w dziedzinie realizacji projektów unijnych i myÊl´, ˝e odegrajà naprawd´ znaczàcà rol´ w Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki.
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Decydenci
w Sieci
Decydenci
w Sieci
Rozmowa z Hannà Kàdzielà z Departamentu Zarzàdzania Europejskim Funduszem Spo∏ecznym w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego

Czy w Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki b´dà funkcjonowa∏y Krajowe Sieci Tematyczne?
Tak, idea tych sieci b´dzie kontynuowana w nowym okresie programowania. Planujemy ich powo∏anie w styczniu 2009 roku, czyli
w momencie, kiedy b´dzie mo˝na ju˝ realizowaç projekty innowacyjne.

Jaka b´dzie struktura tych Sieci?
W du˝ej mierze b´dziemy si´ opieraç na tym, co zosta∏o wypracowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i korzystaç z doÊwiadczeƒ tego okresu. B´dzie to forum dialogu i komunikacji pomi´dzy beneficjentami a ekspertami i praktykami w danej dziedzinie. ChcielibyÊmy, aby w tym forum uczestniczyli tak˝e przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagajàcej oraz Instytucji PoÊredniczàcych. Nad kilkoma kwestiami dotyczàcymi funkcjonowania Sieci Tematycznych musimy si´ jeszcze zastanowiç. Jednà z nich jest
na pewno forma zaanga˝owania decydentów politycznych w prace tej struktury. Dochodzà do nas z ró˝nych stron sygna∏y, ˝e skutecznoÊç w∏àczania rezultatów projektów do g∏ównego nurtu polityki by∏aby wi´ksza, gdyby decydenci polityczni z ró˝nych poziomów
byli zaanga˝owani w prac´ Krajowych Sieci Tematycznych. Krajowa Instytucja Wspomagajàca, odpowiedzialna za wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i w∏àczania wypracowanych rezultatów do g∏ównego nurtu polityki, planuje utworzenie Krajowego Komitetu ds. Mainstreamingu, który b´dzie narz´dziem dialogu pomi´dzy decydentami politycznymi a beneficjentami i b´dzie jednoczeÊnie kontynuacjà Grupy Strategicznej.

Ile takich Sieci Tematycznych powstanie?
W tej chwili planujemy stworzenie Krajowej Sieci Tematycznej w ka˝dym obszarze Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Dotyczy∏yby one wi´c zatrudnienia i integracji spo∏ecznej, adaptacyjnoÊci, edukacji i szkolnictwa wy˝szego oraz dobrego rzàdzenia. Dyskutuje si´ te˝ nad powo∏aniem Krajowych Sieci Tematycznych na poziomie regionalnym. Chodzi o to, ˝eby wspomóc beneficjentów projektów innowacyjnych, jeÊli KST ma spe∏niç takà rol´ jak w EQUALu.

Czy jest jasnoÊç, co do tego, kto powinien kierowaç dzia∏aniem Sieci?
Uwa˝amy, ˝e nale˝y zachowaç otwarty charakter Sieci i elastycznoÊç w podejmowaniu decyzji. Nie chcemy by by∏a to sztuczna i hermetyczna struktura, dlatego wybór osób kierujàcych Siecià powinien byç efektem wewn´trznych ustaleƒ tego gremium. Wszystkie
szczegó∏y dotyczàce zadaƒ Sieci, funkcji ich sekretariatów powinny byç znane do koƒca 2008 roku. W trakcie konferencji podsumowujàcej dzia∏alnoÊç Sieci dzia∏ajàcych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL podkreÊlano rol´ sekretarzy, którzy inspirowali do
pracy, koordynowali dzia∏anie Sieci, wspomagali pozosta∏ych uczestników merytorycznie i organizacyjnie. MyÊl´, ˝e b´dà oni odgrywali bardzo istotnà rol´ równie˝ w nowych Sieciach. Wszystkie nasze ustalenia chcemy te˝ skonsultowaç z przedstawicielami Krajowych Sieci Tematycznych, które funkcjonowa∏y w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
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Strategia
gender
Strategia gender
„Kompleksowy model wdra˝ania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji
i oceny projektu” to jeden z czterech realizowanych przez Fundacj´ „Fundusz Wspó∏pracy”
projektów systemowych, które uzupe∏niajà Inicjatyw´ Wspólnotowà EQUAL. Jest on oparty na
rezultatach przedsi´wzi´cia szkoleniowego z zakresu gender mainstreaming prowadzonego
przez Krajowà Struktur´ Wsparcia na prze∏omie 2006 i 2007 roku.

Celem projektu jest opracowanie systemowej strategii wdra˝ania polityki równoÊci p∏ci w dzia∏ania programowe i projektowe. Powo∏ani w ramach tego
przedsi´wzi´cia eksperci przygotowali programy szkoleniowe kierowane do czterech grup odbiorców. Pierwsza z nich, to projektodawcy. W ich przypadku
szkolenia majà na celu wskazanie, w jaki sposób nale˝y uwzgl´dniaç perspektyw´ p∏ci we wszystkich dzia∏aniach projektowych – mówi Monika Franaszek
z Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”, kierowniczka projektu. Zale˝y nam równie˝ na tym, by w∏àczali perspektyw´ p∏ci w metodologi´ zarzàdzania cyklem projektu.
Drugà grupà odbiorców szkoleƒ sà instytucje wdra˝ajàce. Przygotowane dla nich programy szkoleniowe dotyczà uwzgl´dniania polityki genderowej na poziomie programów, a tak˝e monitorowania wdra˝ania równoÊci p∏ci w projektach.

Kwestia horyzontalna
Kolejny program szkoleniowy kierowany jest do ekspertów oceniajàcych projekty. Chcemy pokazaç takim osobom, w jaki sposób polityka p∏ci jest w∏àczana
w dzia∏ania projektowe i jak projekt powinien si´ odnosiç do tej kwestii horyzontalnej – mówi Monika Franaszek.
Ostatnià grupà docelowà projektu systemowego sà pracownicy Regionalnych OÊrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, którzy pomagajà i doradzajà osobom aplikujàcym o pozyskanie unijnych Êrodków. Przygotowany dla nich program szkoleƒ obejmuje sposób realizacji zasady gender mainstreaming jako kwestii horyzontalnej.
Zasada równoÊci p∏ci obowiàzuje we wszystkich typach projektów dofinansowywanych przez Uni´ Europejskà – mówi kierowniczka projektu systemowego.
W Polsce nie jest ona jednak przez wszystkich w∏aÊciwie rozumiana, dlatego jest jeszcze du˝o pracy od wykonania. Naszym projektem chcemy zaczàç zmieniaç
ÊwiadomoÊç projektodawców, a tak˝e w∏aÊciwie ukierunkowaç oceniajàcych projekty.

Pilota˝e
W ramach projektu zrealizowano 15 szkoleƒ pilota˝owych. Odby∏y si´ one w trzech województwach: mazowieckim, wielkopolskim i ma∏opolskim. Ich
uczestnicy ocenili je bardzo dobrze. Od momentu opracowania modeli szkoleniowych w projekt zaanga˝owani sà ewaluatorzy. Po zakoƒczeniu cyklu szkoleƒ b´dà je oceniaç, a tak˝e spróbujà okreÊliç ich wp∏yw na przysz∏e wnioski aplikacyjne i oceny tych wniosków. Powstanie dzi´ki temu dokument, który zostanie upowszechniony i mam nadziej´, ˝e skorzysta z niego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy opracowaniu wytycznych do kolejnych programów unijnych – mówi Monika Franaszek.
„Kompleksowy model wdra˝ania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” to najmniejszy spoÊród projektów systemowych. Jego bud˝et to 948 tysi´cy z∏otych.
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Wsie
˝yç
Wsiezaczynajà
zaczynajà ˝yç
Rozmowa z Annà Szkiruç z Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy”, kierownikiem projektu
systemowego „EQUAL – upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich”

Eksperci oceniajàcy projekty EQUAL wybrali 12 praktyk, które nadajà si´ do
wdro˝enia na obszarach wiejskich. Które z nich mo˝na okreÊliç jako sztandarowe?
JeÊli chodzi o rozwiàzania, które doskonale odpowiadajà potrzebom ma∏ych spo∏ecznoÊci wiejskich, to na pewno mog´ poleciç rezultat projektu „Praca w posagu” realizowanego na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Jest to model funkcjonowania wielu instytucji zaanga˝owanych w proces wydobywania z bezrobocia strukturalnego mieszkaƒców wsi. Uda∏o si´ stworzyç schemat wspó∏pracy Powiatowych Urz´dów Pracy, Miejskich i Gminnych OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych. Ta struktura bardzo skutecznie
pozwala walczyç z bezrobociem i na trwale wprowadza ludzi pozostajàcych do tej pory bez pracy na rynek. Bardzo ciekawy jest te˝ rezultat projektu realizowanego przez Partnerstwo Razem.
Mówi´ tu oczywiÊcie o modelu tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych. Projekt ten pokaza∏, jak z beznadziejnej sytuacji, w której przez lata tkwià mieszkaƒcy wsi, przy wykorzystaniu
lokalnych walorów, mo˝na dà˝yç do rozwoju miejscowoÊci i jej mieszkaƒców. Kolejne Partnerstwo, którego rezultat Êwietnie nam si´ sprawdza, to „Empatia”. Ten projekt by∏ realizowany
w ¸odzi, a wi´c du˝ym mieÊcie, ale jego rezultat kierowano do ma∏ych spo∏ecznoÊci, mo˝e byç
wi´c z powodzeniem zastosowany na terenach wiejskich.

Te dobre rozwiàzania sà promowane poprzez wyjazdy studyjne?
Tak. Ich zadaniem jest pokazanie uczestnikom ma∏ych projektów realizowanych w ramach projektu systemowego, jak dany pomys∏ wypracowany przez Partnerstwo EQUAL zosta∏ wcielony
w ˝ycie. Z doÊwiadczenia mog´ powiedzieç, ˝e te wyjazdy bardzo dobrze spe∏niajà swojà rol´ i sà
efektywne. To jednak nie jedyna forma promocji dobrych praktyk. Na podstawie analizy dokonanej przez ekspertów na poczàtku realizacji naszego projektu systemowego, wydaliÊmy „Katalog
dobrych praktyk”, w którym opisaliÊmy je pod kàtem mo˝liwoÊci zaimplikowania na obszarach
wiejskich. ZorganizowaliÊmy te˝ konferencje, wiele informacji na temat tego, jak nasi beneficjenci korzystajà z doÊwiadczeƒ programu EQUAL zamieszczamy na stronach internetowych.
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Czy ma∏e wsie, w których sà teraz realizowane projekty rzeczywiÊcie Pani zdaniem zmieniajà si´?
Tak. Beneficjenci, którzy przystàpili do konkursu i otrzymali dofinansowanie dla swoich projektów, mieli na ich realizacj´ bardzo ma∏o czasu. Ich dzia∏ania musia∏y wi´c byç szczególnie zintensyfikowane.
W ma∏ych wsiach, w których mieszka np. 200 mieszkaƒców, zmiany sà
bardzo du˝e. Widz´ uporzàdkowane gospodarstwa, sà organizowane
festyny, wsie naprawd´ zaczynajà ˝yç, ludzie sà bardziej zjednoczeni.
To w∏aÊnie integracja lokalnych spo∏ecznoÊci oraz wiara mieszkaƒców
wsi we w∏asne mo˝liwoÊci jest najwi´kszà wartoÊcià tych projektów.

Czy ich mieszkaƒcy sà zainteresowani aplikowaniem
w przysz∏oÊci o fundusze unijne?
Zawsze we wsi znajdzie si´ kilka takich osób. Cz´Êç Êrodków na realizacj´ projektów przyznaliÊmy bardzo m∏odym organizacjom, które
mia∏y w tym zakresie niewielkie doÊwiadczenia. Gdy osoby zaanga˝owane w te przedsi´wzi´cia przekona∏y si´, ˝e sobie radzà, nie tylko
z realizacjà projektu, ale i z jego rozliczeniem, zacz´∏y szukaç pieni´dzy równie˝ z innych êróde∏.

Projekt systemowy zakoƒczy∏ si´ w czerwcu…
Tak. WydaliÊmy kolejà publikacj´, w której opisujemy, w jaki sposób
beneficjenci naszych projektów korzystali z doÊwiadczeƒ Partnerstw.
Chcemy w ten sposób pokazaç, ˝e Polacy rzeczywiÊcie wiele czerpià
z doÊwiadczeƒ programu EQUAL oraz wypromowaç te miejsca, w których ju˝ zacz´∏o si´ dziaç coÊ pozytywnego.

4 2008

17

Pobudziç rozwój lokalny
Pobudziç rozwój lokalny
SzesnaÊcie dzia∏ajàcych spó∏dzielni socjalnych to najbardziej widoczny rezultat projektu „Ekonomia spo∏eczna w praktyce”, ale oczywiÊcie nie jedyny. Efektem przedsi´wzi´cia administrowanego
przez Fundacj´ Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania jest te˝ system wsparcia inicjatyw ekonomii
spo∏ecznej wdro˝ony i przetestowany w trzech Êrodowiskach lokalnych: w gminie wiejskiej, miejskiej oraz w du˝ym mieÊcie wojewódzkim.

Rezultat projektu sk∏ada si´ z kilku elementów. Pierwszym z nich jest mechanizm budowania partnerstw lokalnych. Nie ma w tej chwili ˝adnej regulacji prawnej dotyczàcej tworzenia takich partnerstw, dlatego my rozwiàzaliÊmy to w ten sposób, ˝e instytucje, organizacje i przedsi´biorcy podpisywali porozumienie partnerskie, na po∏y
formalny dokument regulujàcy zasady dzia∏ania partnerstw – mówi Lidia W´sierska, zast´pca kierownika
projektu. Partnerzy lokalni spotykajà si´ regularnie, w naszym przypadku odbywa∏o si´ to raz w tygodniu i zastanawiajà si´ wspólnie, w jaki sposób pobudziç rozwój lokalny.
Partnerstwa lokalne w ramach projektu „Ekonomia
spo∏eczna w praktyce” budowane by∏y w szeÊciu Êrodowiskach. Pierwsze trzy zlokalizowano w Poznaniu:
w dzielnicy Âródka z du˝ym bezrobociem, na Osiedlu Jana III Sobieskiego, typowej sypialni wielkomiejskiej
z ma∏o skonsolidowanym Êrodowiskiem, bez wi´zi sàsiedzkich, a tak˝e w dzielnicy powojskowej z dwoma hostelami dla osób bezdomnych i osiedlem socjalnym dla
rodzin nie majàcych swojego miejsca zamieszkania. Pozosta∏e trzy partnerstwa lokalne zawiàzano poza Poznaniem: w gminie wiejskiej Kwilcz, w gminie miejskiej
Lwówek i w ma∏ym mieÊcie Drezdenko w województwie
lubuskim. Ka˝de z tych Êrodowisk ma swojà odmiennà
specyfik´ i w∏aÊnie dlatego je wybraliÊmy. Na ich przyk∏adzie mogliÊmy testowaç modelowe rozwiàzania. Te szeÊç
Êrodowisk w du˝ym stopniu wyczerpuje ró˝norodnoÊç warunków funkcjonowania partnerstw lokalnych w Polsce
– uwa˝a Lidia W´sierska.
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Oswajanie ze spó∏dzielnià
Kolejnym elementem sk∏adowym rezultatu jest Centrum Ekonomii Spo∏ecznej, placówka, która powinna funkcjonowaç w ramach ka˝dego
partnerstwa lokalnego. W trakcie trwania projektu model takiego Centrum przeszed∏ ewolucj´. Poczàtkowo jego dzia∏alnoÊç koncentrowa∏a
si´ przede wszystkim na pomocy podmiotom gospodarki spo∏ecznej i osobom bezrobotnym. Centrum prowadzi∏o doradztwo, szkolenia zawodowe, konsultacje, pomaga∏o w procesie rejestracyjnym spó∏dzielni socjalnej. Ostatnim elementem tej pomocy by∏ konkurs grantowy dla
spó∏dzielni socjalnych i przedsi´biorstw spo∏ecznych, dzi´ki któremu mog∏y one pozyskaç na rozwój od kilkudziesi´ciu do nawet dwustu tysi´cy z∏otych. Z czasem realizatorzy projektu wypracowali koncepcj´ nowej funkcji Centrum Ekonomii Spo∏ecznej. StwierdziliÊmy, ˝e mo˝e
ono pe∏niç rol´ biura partnerstwa lokalnego. Partnerstwo musi mieç miejsce, w którym ktoÊ b´dzie panowa∏ nad przep∏ywem informacji, organizowa∏ spotkania, pisa∏ sprawozdania, wnioski o dofinansowanie dzia∏aƒ partnerskich. Ta formu∏a jest ciàgle otwarta i mo˝na jà poszerzaç. W koƒcowej fazie projektu uda∏o nam si´ zaczàç realizowaç tak˝e funkcj´ Centrum Ekonomii Spo∏ecznej. Kolejnym elementem, który pojawia si´ w naszych modelowych rozwiàzaniach, jest Klub Integracyjny. Dzia∏alnoÊç partnerstwa lokalnego jest ukierunkowana na zrównowa˝ony rozwój wszystkich cz∏onków danej spo∏ecznoÊci. Klub Integracyjny pe∏ni bardzo istotnà rol´, bo mogà si´ w nim spotykaç mieszkaƒcy z bardzo ró˝nych grup.
Wtedy te˝ okazuje si´, ˝e osoby wykluczone nie sà wcale takie straszne i mo˝na z nimi normalnie rozmawiaç i sp´dzaç czas – mówi Lidia W´sierska.
W Klubie prowadzone sà tak˝e zaj´cia Szko∏y Animacji Spo∏ecznej. Trwajà one od dwóch do czterech godzin. Podczas takich zaj´ç mogà byç
poruszane najrozmaitsze tematy, mo˝na na przyk∏ad porozmawiaç o bie˝àcych wydarzeniach w kraju i na Êwiecie. My koncentrowaliÊmy si´
na sprawach zwiàzanych z wykluczeniem spo∏ecznym, oswajaliÊmy uczestników projektu z tematykà spó∏dzielni socjalnych, zapraszaliÊmy spó∏dzielców, którzy opowiadali, jakie sà plusy i minusy takiej dzia∏alnoÊci. Uczestnicy zaj´ç jeêdzili te˝ na wizyty studyjne i oglàdali, w jaki sposób
dzia∏a spó∏dzielnia – t∏umaczy zast´pca kierownika projektu.

Liderzy za granicà
Przez projekt „Ekonomia spo∏eczna w praktyce” przewin´∏o si´ ponad 700 ludzi. WÊród beneficjentów by∏o 580 osób z grup wykluczonych
oraz 130 liderów. Realizatorzy przedsi´wzi´cia przygotowali dla nich specjalny program kszta∏cenia liderów ekonomii spo∏ecznej. Poczàtkowo by∏y to zaj´cia przypominajàce troch´ lekcje szkolne. Spotyka∏a si´ ze sobà grupa ludzi, dla której przygotowany by∏ program edukacyjny, a celem by∏o to, ˝eby osoby uczestniczàce w zaj´ciach sta∏y si´ z czasem lokalnymi liderami. Wiadomo, ˝e do tego potrzebna jest konkretna
wiedza o obowiàzujàcych przepisach prawnych, rozwiàzaniach funkcjonujàcych w innych krajach. Jednak ju˝ po pierwszej edycji zaj´ç uznaliÊmy,
˝e ich efekt nie jest zadowalajàcy. Osoby przez nas przeszkolone nie podejmowa∏y ˝adnych dzia∏aƒ na swoim terenie. Dlatego w drugiej edycji postanowiliÊmy po∏àczyç spotkania partnerstw lokalnych z edukacjà liderów, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e na spotkaniach partnerstw pojawiajà si´ osoby, które rzeczywiÊcie coÊ chcà robiç. To nam si´ dosyç dobrze sprawdzi∏o. Wszyscy liderzy wyjechali w ramach naszego projektu na wizyty studyjne do W∏och, Finlandii i Szkocji. Wp∏yn´∏o to na nich bardzo inspirujàco. Gdy wchodzi si´ do ma∏ej wiejskiej gminy, to wiara w osiàgni´cie sukcesu jest tam poczàtkowo bardzo niewielka. Natomiast gdy ci ludzie zobaczyli bardzo pr´˝nie dzia∏ajàce spó∏dzielnie w innych krajach, majàce nawet w∏asne stacje benzynowe, szklarnie i zatrudniajàce po kilkuset pracowników, zacz´li wierzyç, ˝e jest to mo˝liwe – uwa˝a Lidia W´sierska.
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Spó∏dzielnie zmieniajà ˝ycie
Rozmowa z Lidià W´sierskà, zast´pcà kierownika projektu „Ekonomia spo∏eczna w praktyce”

W ramach projektu powsta∏o 16 spó∏dzielni socjalnych. Jakie Pani zdaniem majà szanse na przetrwanie?
Przy tworzeniu spó∏dzielni, tak jak w przypadku ka˝dej innej firmy, trzeba najpierw rozpoznaç rynek, zbadaç popyt na konkretne
us∏ugi. Jedna ze spó∏dzielni – „Przystaƒ” – zajmujàca si´ wypo˝yczaniem sprz´tu wodnego dzia∏a na przyk∏ad nad jeziorem, jednym
z nielicznych, które mamy wokó∏ Poznania. Latem zapotrzebowanie na takie us∏ugi jest ogromne i w sezonie ta firma funkcjonuje
bardzo dobrze, ale problem pojawia si´ w miesiàcach jesiennych i zimowych. Wa˝ne jest wi´c, ˝eby ka˝da spó∏dzielnia mia∏a jakàÊ
alternatyw´ i nie trzyma∏a si´ tylko jednego typu dzia∏alnoÊci. JeÊli osoby w niej pracujàce b´dà o to dba∏y, to przetrwajà.

Ile osób jest zatrudnionych w spó∏dzielniach?
Jest to zmienna liczba, bo wiele zale˝y od zleceƒ, które spó∏dzielnie dostajà. Niektóre z nich utrzymujà sta∏e zatrudnienie, np. Spó∏dzielnia Socjalna MaxStyl, w której na pó∏ etatu pracuje 8 osób i ten stan trwa ju˝ od dosyç dawna, natomiast spó∏dzielnia w Posadówku zatrudnia∏a poczàtkowo 5 osób, a teraz dwie. ¸atwiej na pewno majà spó∏dzielnie gastronomiczne, bo w ich przypadku rynek
odbiorców jest w miar´ sta∏y, natomiast spó∏dzielnia w Posadówku zajmuje si´ wyr´bem drzew i opiera si´ na wspó∏pracy z Lasami
Paƒstwowymi. Maksymalnie wszystkie nasze spó∏dzielnie zatrudnia∏y oko∏o 70 osób.

Osoby pracujàce w spó∏dzielniach sà jednoczeÊnie ich wspó∏w∏aÊcicielami. To z pewnoÊcià ma dla nich du˝e znaczenie…
RzeczywiÊcie. Przygotowujemy teraz krótkà publikacj´ „Spó∏dzielnie socjalne – studium przypadku”. Osoby, które sà cz∏onkami
spó∏dzielni opowiadajà nam o tym, jak postrzegajà swoje bycie w spó∏dzielni. Ka˝da z nich podkreÊla, jak wielkà wag´ to odgrywa
w jej ˝yciu. Jeszcze niedawno ci ludzie nie mieli kompletnie niczego i z dnia na dzieƒ stali si´ wspó∏w∏aÊcicielami firmy. Wa˝ne jest
te˝ to, ˝e taka spó∏dzielnia ma realny majàtek, sprz´t, samochody, lokal, Êwiadczy us∏ugi i zarabia pieniàdze. W naszym kraju ca∏y
czas trwa dyskusja nad tym, jak taka spó∏dzielnia socjalna powinna funkcjonowaç. W nowelizacji ustawy ju˝ pojawi∏o si´ niebezpieczeƒstwo, ˝e spó∏dzielnia mo˝e zostaç za∏o˝ona przez stowarzyszenie i gmin´, a w ciàgu trzech miesi´cy musi zatrudniç 5 osób
z grup wykluczonych. A wi´c nie b´dà one ju˝ wspó∏w∏aÊcicielami, a jedynie pracownikami. Takie przesuni´cie akcentu mo˝e zapewni spó∏dzielni wi´ksze bezpieczeƒstwo dzia∏ania, ale nie ma tu istotnego elementu uw∏aszczenia, które sprawia, ˝e takie osoby majà szans´ na prawdziwà integracj´. Ich mentalnoÊç jest taka, ˝e trudno im uwierzyç w to, ˝e sà wspó∏w∏aÊcicielami. Mamy na przyk∏ad spó∏dzielni´ prowadzàcà na wsi hotel i gastronomi´. Gdy by∏am tam na kontroli, poprosi∏am jednà z paƒ, która by∏a wspó∏w∏aÊcicielkà spó∏dzielni, o kilka informacji, bo na miejscu nie by∏o prezesa. Okaza∏o si´, ˝e ona nic nie wie, a zachowywa∏a si´ jak osoba zatrudniona i to na jednym z najwy˝szych stanowisk. To, ˝eby ci ludzie uwierzyli w swoje wspó∏w∏aÊcicielstwo, wymaga naprawd´ ogromnej pracy. Dlatego tak zale˝y nam na uw∏aszczeniu spó∏dzielni.
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Docierali Paƒstwo z konkretnymi projektami zmian w obowiàzujàcym prawie do decydentów politycznych?
Tak, nasi liderzy starajà si´ to robiç przez ca∏y czas. Bardzo dobrze uk∏ada nam si´ wspó∏praca z Departamentem Po˝ytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. MyÊl´, ˝e idea wprowadzenia partnerstwa publiczno-spo∏ecznego do nowelizacji ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego te˝ jest inspirowana naszymi rozwiàzaniami. W szczegó∏owym opisie priorytetów Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki jest mowa o tym, ˝e instytucje wspierajàce gospodark´ spo∏ecznà majà wspieraç równie˝ partnerstwa
lokalne. To si´ pojawi∏o równie˝ w naszym modelu. Centrum Ekonomii Spo∏ecznej wspiera nie tylko spó∏dzielni´, ale i partnerstwo.

Jakie sà plany Fundacji „Barka” zwiàzane z Programem Operacyjnym Kapita∏ Ludzki?
Z∏o˝yliÊmy projekt dotyczàcy prowadzenia instytucji wspierajàcej gospodark´ spo∏ecznà i partnerstwa lokalne. B´dzie to Centrum
Ekonomii Spo∏ecznej w Poznaniu. Chcemy te˝ w ramach POKL wzmocniç sieç Barki zrzeszajàcà organizacje i spó∏dzielnie socjalne.
By∏aby to w pewnym stopniu kontynuacja naszego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, choç ju˝ bez Gminy Kwilcz i firmy informatycznej, która organizowa∏a kursy komputerowe.
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Coraz wi´cej zleceƒ
Coraz wi´cej zleceƒ
Rozmowa z Arlettà Hirsch-Gostyƒskà i Romà Marciniak, uczestniczkami
projektu „Ekonomia spo∏eczna w praktyce”

Jak trafi∏y Panie do projektu?

Jakie sà plany?

Arletta Hirsch-Gostyƒska: Obie by∏yÊmy osobami bezrobotnymi. Trafi∏yÊmy do Centrum Integracji Spo∏ecznej, w którym odbywa∏y si´ ró˝ne spotkania. Jedno z nich dotyczy∏o spó∏dzielni socjalnych. Bardzo si´ tym zainteresowa∏yÊmy i zacz´∏yÊmy dà˝yç do tego, ˝eby taka spó∏dzielnia powsta∏a.

R. M.: Przej´liÊmy lokal po spó∏dzielni, która po∏àczy∏a si´ z innà i chcemy
w tym miejscu w Poznaniu otworzyç ma∏e bistro. B´dziemy stara∏y si´ równie˝ o koncesj´ na sprzeda˝ piwa.

Skàd to zainteresowanie?

Czy gdyby nie projekt EQUAL, uda∏oby si´ uruchomiç t´ spó∏dzielni´?

A. H. G.: Lubi´ wyzwania, lubi´ coÊ robiç. Poczu∏am, ˝e jest to du˝a szansa na to, ˝eby mieç prac´. Pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç poprowadzenia sto∏ówki
w szkole podstawowej. Mia∏yÊmy wi´c pewnoÊç, ˝e dostaniemy zlecenie,
które pozwoli nam ruszyç z miejsca. Choç bra∏yÊmy pod uwag´ równie˝ takà mo˝liwoÊç, ˝e to mo˝e byç za ma∏o, ˝eby firma si´ utrzyma∏a.

A. H. G.: Na pewno nie w takim stopniu, jak obecnie. Przede wszystkim
nie mia∏ybyÊmy pieni´dzy na sprz´t, który jest niezb´dny do prowadzenia
takiej dzia∏alnoÊci. Co prawda w szkole wynajmujemy pomieszczenia wraz
z wyposa˝eniem, ale ta jedna placówka nie da∏aby pracy nam wszystkim.
Bardzo istotne by∏o tak˝e wsparcie merytoryczne, które otrzyma∏yÊmy.

Co okaza∏o si´ najtrudniejsze przy uruchomieniu spó∏dzielni?

Czyli spó∏dzielnia socjalna to dobre rozwiàzanie dla
osób bezrobotnych…

Roma Marciniak: Sprawy papierkowe, napisanie statutu, u∏o˝enie biznesplanu. Dla nas, laików, by∏o to nie do przejÊcia. Gdyby nie prawnicy i inne osoby z Centrum Integracji Spo∏ecznej, na pewno byÊmy temu nie podo∏a∏y.

A. H. G.: Tak, ale pod warunkiem, ˝e zak∏adajà jà osoby, które dobrze si´
wczeÊniej pozna∏y. Trudno uruchomiç takie przedsi´biorstwo z kimÊ, kto –
jak si´ póêniej okazuje – wcale nie chce pracowaç. I nie trzeba byç specjalistà w danym zawodzie. Ja na przyk∏ad jestem kuÊnierzem, handlowa∏am te˝
kwiatami, a teraz gotuj´ obiady. Wszystkiego mo˝na si´ nauczyç. Choç,
gdy przypomn´ sobie nasz pierwszy obiad… Z rozp´du ugotowa∏yÊmy chyba wtedy wi´cej makaronu ni˝ Wojciech Pokora w komedii „Poszukiwany,
poszukiwana”.

Jakie by∏y pierwsze miesiàce spó∏dzielni?
A. H. G.: K∏opoty finansowe. Ale na szcz´Êcie mia∏yÊmy ch´ç do pracy
i stara∏yÊmy si´ wykonywaç naszà prac´ najlepiej, jak potrafimy, dlatego
uda∏o nam si´ przez nie przejÊç. Obecnie w Spó∏dzielni zatrudnionych jest
5 osób i mamy coraz wi´cej zleceƒ. Pracowa∏yÊmy ju˝ przy dwóch zabawach
sylwestrowych w szkole, organizujemy imprezy komunijne, chrzciny. Urzàd
Miasta da∏ nam te˝ zlecenie przy okazji otwarcia mostu w Poznaniu. Mo˝e to nieskromne, ale musz´ powiedzieç, ˝e ludzie naprawd´ sà zachwyceni
naszymi us∏ugami. Sami dajà nam referencje.
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Sektor wielu
mo˝liwoÊci
Sektor
wielu
mo˝liwoÊci
Sektor wielu mo˝liwoÊci
Mimo zmieniajàcej si´ sytuacji na rynku pracy, rola organizacji trzeciego sektora we
wspieraniu zatrudniania osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym wcià˝ jest niezwykle istotna. Aby dzia∏aç sprawnie i skutecznie, podmioty te potrzebujà jednak wsparcia – zarówno szkoleniowego, jak i instytucjonalnego. Stworzenie i wdro˝enie systemu
wsparcia gospodarki spo∏ecznej, a wi´c stowarzyszeƒ, fundacji i spó∏dzielni rozwijajàcych nowe us∏ugi i tworzàcych nowe miejsca pracy w Polsce, by∏o celem projektu „Tu
jest praca”, administrowanego przez Instytut Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekt sk∏ada∏ si´ z czterech zasadniczych filarów. Pierwszym z nich by∏o zdiagnozowanie si∏y organizacji trzeciego sektora, którym przypisuje si´ coraz wi´kszà rol´ w systemach spo∏ecznych na Êwiecie. We wspó∏pracy z G∏ównym Urz´dem Statystycznym, partnerem projektu, przeprowadzono ogólnopolskie badania na temat potencja∏u podmiotów gospodarki spo∏ecznej. Obj´∏y one prób´ 4 tysi´cy organizacji
not for profit, czyli fundacji, stowarzyszeƒ, organizacji samorzàdu gospodarczego i zawodowego, a tak˝e KoÊcio∏a katolickiego i zwiàzków
wyznaniowych oraz spó∏dzielczoÊci. Na tej podstawie przygotowano raport i wydano kilka publikacji. Mogà one stanowiç bardzo wa˝ne êród∏o wiedzy dla polityków szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego na temat mo˝liwoÊci trzeciego sektora – uwa˝a prof. Ewa LeÊ, koordynator Partnerstwa. BadaliÊmy mi´dzy innymi zatrudnienie w trzecim sektorze, potencja∏ spo∏eczny, udzia∏ w PKB. StaraliÊmy si´ wi´c okreÊliç
obecnoÊç tych podmiotów w gospodarce paƒstwa.

Kapita∏ dla Kasy
Drugim filarem projektu jest edukacja. Partnerstwo opracowa∏o i przetestowa∏o kilka form kszta∏cenia liderów organizacji trzeciego sektora, w zale˝noÊci od ich przygotowania formalnego i potrzeb. Sà to Podyplomowe Studia Zarzàdzania Gospodarkà Spo∏ecznà (w trakcie
trwania projektu na Uniwersytecie Warszawskim odby∏y si´ dwie edycje), Mi´dzynarodowe Letnie i Zimowe Szko∏y Gospodarki Spo∏ecznej, przetestowane w województwach warmiƒsko-mazurskim i opolskim oraz regionalne warsztaty dla za∏o˝ycieli i mened˝erów przedsi´biorstw spo∏ecznych, a zw∏aszcza spó∏dzielni socjalnych.
Realizatorzy projektu „Tu jest praca” wyszli z za∏o˝enia, ˝e podmiotom gospodarki spo∏ecznej niezb´dny jest mechanizm praktycznego
wsparcia w postaci doradztwa spó∏dzielczego, ksi´gowego i z zakresu zarzàdzania. W ten sposób powsta∏ trzeci filar projektu – Polska Kasa Wspierania Gospodarki Spo∏ecznej. Pierwsza taka Kasa testowana by∏a w województwie warmiƒsko-mazurskim. Do zakoƒczenia projektu uda∏o nam si´ wypracowaç ogólnie ca∏oÊciowà koncepcj´ dzia∏ania Kasy, a w szczegó∏ach jej cz´Êç zwiàzanà z doradztwem – mówi prof. Ewa
LeÊ. Drugim integralnym elementem Kasy jest mechanizm finansowego wsparcia dla podmiotów gospodarki spo∏ecznej w postaci ró˝nych – dobranych do ich warunków i mo˝liwoÊci – instrumentów finansowych, a wi´c kredytów, por´czeƒ i po˝yczek. Mechanizm ten nie zosta∏ wcià˝ wdro˝ony, ale wszystko jest na dobrej drodze i mam nadziej´, ˝e zacznie on funkcjonowaç jeszcze w tym roku. W rezultacie naszych dzia∏aƒ w województwie warmiƒsko-mazurskim uda∏o si´ przekonaç w∏adze samorzàdowe do za∏o˝enia funduszu jednostek samorzàdowych. Ma on byç bazowym kapita∏em dla Kasy.
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Uwa˝amy, ˝e ten mechanizm jest niezb´dny. Wskazane by∏oby nawet funkcjonowanie trzech podobnych mechanizmów dostosowanych do ró˝nych uczestników.
W naszym przypadku jest to samorzàd wojewódzki, samorzàdy gminne i cz´Êciowo Dzia∏dowska Agencja Rozwoju Regionalnego. To dopiero poczàtek. Mam nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci uda si´ pozyskiwaç Êrodki finansowe tak˝e z innych êróde∏, np. od osób prywatnych.

Przede wszystkim edukacja
Ostatnim filarem projektu by∏a wspó∏praca ponadnarodowa, w ramach której realizatorzy przedsi´wzi´cia odbywali wizyty studyjne we W∏oszech, Francji
i na S∏owacji. Zdaniem koordynatora, najwi´kszà wartoÊcià projektu by∏o wypracowanie narz´dzi edukacyjnych s∏u˝àcych podnoszeniu kompetencji liderów gospodarki spo∏ecznej. Na podstawie ró˝nych form edukacyjnych stworzyliÊmy podr´cznik i przewodnik nie tylko dla osób ze Êrodowiska akademickiego, ale
równie˝ dla organizacji trzeciego sektora, które chcia∏yby edukowaç przysz∏ych przedsi´biorców spo∏ecznych. Do tej pory brakowa∏o podobnych opracowaƒ. To
pierwsza próba stworzenia standardów nauczania w tym zakresie. Mamy ju˝ sygna∏y, ˝e ró˝ni liderzy z Polski proszà nas o ten materia∏. Interesuje on równie˝ naszych partnerów z zagranicy – W∏osi chcieliby przet∏umaczyç przewodnik na temat przekazywania praktycznej wiedzy na temat gospodarki spo∏ecznej i przedsi´biorstwa spo∏ecznego (czyli jak zak∏adaç przedsi´biorstwo spo∏eczne, jak nim zarzàdzaç, jak pozyskiwaç Êrodki i planowaç strategi´ dzia∏ania). Trudno uwierzyç,
ale we W∏oszech nie ma takich fachowych opracowaƒ, mimo ˝e gospodarka spo∏eczna rozwija si´ tam ju˝ od wielu lat – mówi prof. Ewa LeÊ.
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Czas na decyzje polityczne
Rozmowa z prof. Ewà LeÊ z Instytutu Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorem
projektu „Tu jest praca”

W ramach projektu przeprowadzono badania potencja∏u podmiotów gospodarki spo∏ecznej. Jak jest udzia∏ obywateli w zarzàdzaniu sferà spo∏ecznà?
Niestety bardzo niewielki. Co wi´cej, w porównaniu z rokiem 1997, kiedy przeprowadziliÊmy podobne badania, poziom zatrudnienia
w organizacjach trzeciego sektora zmala∏. To bardzo niepokojàce zjawisko. Trzeba si´ zdecydowaç, czy instytucje obywatelskie majà byç – tak jak to jest w wielu krajach europejskich – podmiotem polityki paƒstwa, realizujàcym wa˝ne us∏ugi spo∏eczne w takich
dziedzinach jak edukacja, ochrona zdrowia, us∏ugi socjalne, czy te˝ jedynie efemerydà, niepowiàzanà z systemem funkcjonowania
instytucji publicznych. Ten regres wynikajàcy z naszych badaƒ jest sygna∏em, ˝e najwy˝szy czas na podj´cie powa˝nych decyzji politycznych.

Czy w takim razie Partnerstwo kierowa∏o konkretne wnioski do decydentów politycznych?
Owszem. Jednym z oczywistych celów naszego projektu by∏a promocja gospodarki spo∏ecznej. ProwadziliÊmy wiele dzia∏aƒ, aby politycy mogli poznaç specyfik´ tych instytucji, uÊwiadomiç sobie ich atuty oraz korzyÊci p∏ynàce ze wspó∏pracy z nimi, a nast´pnie podjàç decyzj´ o wprowadzeniu odpowiednich zmian prawno-instytucjonalnych. W organizowanych przez nas wizytach studyjnych we
W∏oszech i Francji uczestniczyli sekretarze stanu, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. ZapraszaliÊmy te˝ przedstawicieli w∏adz lokalnych (szczególnie z regionów, w których prowadziliÊmy nasze dzia∏ania) oraz, oczywiÊcie, liderów przedsi´biorstw spo∏ecznych. Inicjatywa okaza∏a si´ niezwykle skuteczna. Na przyk∏ad wizyta zorganizowana w Trydencie, w federacji zrzeszajàcej wszystkie przedsi´biorstwa spo∏eczne i spó∏dzielnie socjalne w tym
regionie W∏och, zaowocowa∏a rozpocz´ciem prac nad nowelizacjà ustawy o spó∏dzielniach socjalnych. W wyjeêdzie tym uczestniczyli tak˝e pos∏owie, którzy – na szcz´Êcie – pe∏nià swoje funkcje równie˝ i w tej kadencji Sejmu. Bardzo zaanga˝owali si´ oni w prace
nad ustawà. To chyba najbardziej widoczny przyk∏ad skutecznej wspó∏pracy z politykami, bez wzgl´du na opcj´ politycznà.

Jakie dzia∏ania realizowane w projekcie „Tu jest praca” zamierzajà Paƒstwo kontynuowaç w ramach programu
Kapita∏ Ludzki?
Uwa˝am, ˝e konieczne jest dalsze kszta∏cenie osób zak∏adajàcych przedsi´biorstwa spo∏eczne oraz tych, które majà z nimi wspó∏pracowaç i ich wspomagaç. Dlatego z∏o˝yliÊmy ju˝ wniosek o kontynuacj´ naszego projektu edukacyjnego w formie studiów podyplomowych. MyÊlimy równie˝, aby w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki aplikowaç o projekt edukacyjny dotyczàcy
znacznie szerszej sfery ni˝ gospodarka spo∏eczna, a mianowicie zarzàdzania politykà spo∏ecznà. Jako Instytut Polityki Spo∏ecznej
kszta∏cimy kadry dla sektora spo∏ecznego i brakuje nam takiej specjalnoÊci. By∏aby ona bardzo przydatna naszym absolwentom,
a tak˝e pracownikom ju˝ istniejàcych instytucji spo∏ecznych. Mamy gotowy program takich studiów i jeszcze w tym roku wystàpimy
z wnioskiem o dofinansowanie.
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Spó∏dzielcza gmina
Model tworzenia lokalnej spó∏dzielni socjalnej pod auspicjami gminy z udzia∏em organizacji spo∏ecznych to g∏ówny rezultat projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych” administrowanego przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. Jego realizatorom uda∏o si´ te˝ pomóc w uruchomieniu kilku spó∏dzielni socjalnych
w gminach wiejskich i w ma∏ych miasteczkach.

Zaproszenie do udzia∏u w projekcie rozes∏ano do ponad 2 tys. gmin zrzeszonych w Zwiàzku Gmin Wiejskich RP. Odpowiedzia∏o na nie 300, a ostatecznie
wybrano dziesi´ç, w których, zdaniem Partnerstwa, istnia∏a najwi´ksza szansa na uruchomienie i utrzymanie spó∏dzielni socjalnej. W mi´dzyczasie mieliÊmy jednak wybory samorzàdowe i dwóch nowych burmistrzów wycofa∏o si´ z deklaracji, które z∏o˝yli ich poprzednicy – mówi Miko∏aj Niedek z Fundacji Promocji Gmin Polskich, koordynator ds. promocji i mainstreamingu. Spó∏dzielnie powsta∏y wi´c tam, gdzie to poparcie ze strony lokalnych w∏adz by∏o naprawd´ du˝e.
Ostatecznie uda∏o si´ uruchomiç szeÊç spó∏dzielni socjalnych: w Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej, Che∏mnie, Wo∏ominie, Szyd∏owcu i Czarnej Bia∏ostockiej. Partnerstwo udzieli∏o wsparcia równie˝ innym spó∏dzielniom socjalnym. Cz´sto zdarza∏o si´ tak, ˝e dzia∏ania prowadzone w jednej gminie zaowocowa∏y powstaniem spó∏dzielni w gminie sàsiedniej. NastawialiÊmy si´ g∏ównie na pomoc doradczà i szkoleniowà w kwestiach prawnych, ekonomicznych i marketingowych. W ramach projektu powsta∏ OÊrodek Wspierania Spó∏dzielni Socjalnej, który Êwiadczy∏ takie us∏ugi. PrzeprowadziliÊmy równie˝ cykle szkoleƒ organizowane przez Krajowy Zwiàzek Rewizyjny Spó∏dzielni Inwalidów i Spó∏dzielni Niewidomych, Polskie Forum Osób Niepe∏nosprawnych i Krajowà Izb´ Gospodarczo-Rehabilitacyjnà. Nie planowaliÊmy w ramach projektu Êrodków na wyposa˝enie i wsparcie techniczne tych spó∏dzielni, m.in. po to, by nie uzale˝niaç
tych podmiotów gospodarki spo∏ecznej ju˝ na starcie od pomocy z zewnàtrz. Zale˝a∏o nam na tym, aby w jak najwi´kszym stopniu radzi∏y sobie same – mówi
Miko∏aj Niedek.

Silny lider – silna spó∏dzielnia
Zdaniem realizatorów projektu najlepiej radzà sobie te spó∏dzielnie, które majà silnych liderów. Przyk∏adem jest Spó∏dzielnia Socjalna „Szron” w Wyszkowie, w której osoby niepe∏nosprawne prowadzà punkt us∏ug kserograficznych i sprzedajà artyku∏y biurowe. Dzi´ki porozumieniu z burmistrzem, spó∏dzielcy otrzymali lokal w Urz´dzie Miasta, na polecenie w∏adz miasta zrobiono te˝ specjalny podjazd dla osób niepe∏nosprawnych. Spó∏dzielnia ma plany rozwoju, chce otworzyç sklep ze sprz´tem ortopedyczno-rehabilitacyjnym, a w przysz∏oÊci byç mo˝e prowadziç równie˝ monitoring miasta.
Inne spó∏dzielnie mia∏y jednak powa˝ne k∏opoty w kontaktach z urz´dnikami. Ich cz∏onkowie nie mogli np. uzyskaç podstawowej informacji na temat dokumentów, które sà potrzebne do zarejestrowania spó∏dzielni. To dowód na to, ˝e w nowym okresie programowania nale˝y prowadziç dzia∏ania szkoleniowe
dla kadr urz´dniczych, by wiedzia∏y, jak wspieraç osoby niepe∏nosprawne i zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym w powrocie na rynek pracy. Urz´dnik jest przecie˝ po to, by s∏u˝yç przedsi´biorstwom spo∏ecznym, a nie tworzyç bariery osobom, które chcà taki podmiot powo∏aç – mówi Miko∏aj Niedek.

Wytwórnia makaronu
Dzi´ki wspó∏pracy ponadnarodowej prowadzonej przez Partnerstwo, przyszli spó∏dzielcy odwiedzili W∏ochy. W okolicach Rzymu i Perugii wizytowali kilka dzia∏ajàcych tam spó∏dzielni socjalnych. ByliÊmy w spó∏dzielni, która prowadzi gospodarstwo rolne, produkuje ˝ywnoÊç metodami ekologicznymi (m.in.
oliw´, wino), ma w∏asny sklep, dostarcza produkty na lokalny targ. Oprócz tego, spó∏dzielnia ta prowadzi us∏ugi hotelarskie i agroturystyczne oraz obs∏uguje imprezy okolicznoÊciowe. Wi´kszoÊç spó∏dzielni we W∏oszech zatrudnia osoby niepe∏nosprawne umys∏owo. W tym kraju nieco inaczej pojmuje si´ niepe∏nosprawnoÊç – osoba pracujàca nie jest uwa˝ana za niepe∏nosprawnà. Dopiero powa˝ny deficyt intelektualny jest powodem do tego, ˝eby zatrudniç kogoÊ na specjalnych zasadach. OdwiedziliÊmy np. wytwórni´ makaronu, w której pracujà osoby z autyzmem. ZwiedzaliÊmy te˝ spó∏dzielni´ oferujàcà us∏ugi pralnicze na
rzecz hoteli, restauracji i domów opieki nad osobami starszymi. Sà w niej równie˝ zatrudnieni niepe∏nosprawni, a tak˝e imigranci. Pomys∏ów na profil dzia∏alnoÊci spó∏dzielni poznaliÊmy sporo, niektóre z nich bardzo si´ naszym beneficjentom spodoba∏y i by∏oby dobrze, gdyby zosta∏y przeniesione na nasz rynek, ale to
ju˝ nie jest takie proste – podsumowuje Miko∏aj Niedek.
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Twarda
szko∏a
Twarda
szko∏a
samodzielnoÊci
samodzielnoÊci
Rozmowa z Miko∏ajem Niedkiem z Fundacji Promocji Gmin Polskich,
koordynatorem ds. promocji i mainstreamingu projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych”

Jak sobie radzà spó∏dzielnie socjalne? Czy b´dà nadal dzia∏a∏y po
zakoƒczeniu projektu?
Mamy nadziej´, ˝e tak. Wszystko wskazuje na to, ˝e sà to ju˝ samodzielne podmioty.
W niektórych projektach EQUAL pewne podmioty gospodarki spo∏ecznej powsta∏y
z du˝o wi´kszà pomocà Partnerstw. By∏y tam finansowane wynagrodzenia spó∏dzielców,
zakup sprz´tu i innych materia∏ów niezb´dnych do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Po odci´ciu
tego êród∏a finansowania, zaczyna∏y si´ k∏opoty. Nasze spó∏dzielnie przesz∏y twardà szko∏´ samodzielnoÊci, czyli – minimalne wsparcie materialne, ale maksymalne wsparcie merytoryczne.

Rezultatem projektu jest model tworzenia lokalnej spó∏dzielni
socjalnej. Co go wyró˝nia od innych tego typu rezultatów wypracowanych w ramach programu EQUAL?
Staramy si´ nadaç du˝e znaczenie w tworzeniu spó∏dzielni samorzàdowi gminnemu, jako podmiotowi administracji publicznej, który jest najbli˝ej osób niepe∏nosprawnych.
Cz´sto jest tak, ˝e w ma∏ych gminach wójt lub burmistrz osobiÊcie zna osoby niepe∏nosprawne mieszkajàce na tym terenie, ale niewiele mo˝e dla nich zrobiç, poniewa˝ ca∏a polityka spo∏eczna jest realizowana na szczeblu powiatowym. Tymczasem z przygotowanego w ubieg∏ym roku przez Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
raportu „Gmino, jaka jesteÊ?” wynika, ˝e ponad 70 procent niepe∏nosprawnych lokuje
swoje oczekiwania w∏aÊnie w gminie. Zazwyczaj gminny lub miejski oÊrodek pomocy
spo∏ecznej jest instytucjà, do której najch´tniej by si´ udali, ale niestety prowadzà one pasywnà polityk´ spo∏ecznà, czyli g∏ównie rozdajà zasi∏ki. My wychodzimy z za∏o˝enia
– zresztà jest to równie˝ zasada gospodarki spo∏ecznej – ˝e nie ryba jest wa˝na, tylko w´dka. Wszystkie podmioty przynale˝ne do samorzàdu gminnego powinny realizowaç aktywnà polityk´ spo∏ecznà, przez którà rozumiemy m.in. wspieranie spó∏dzielczoÊci socjalnej. ChcieliÊmy unaoczniç wójtom, ˝e gospodarka spo∏eczna nie jest wcale zak∏ócaniem
konkurencji na lokalnym rynku. Nasze doÊwiadczenia sà takie, ˝e spó∏dzielcy nie chcà od
gminy pieni´dzy, tylko pomocy w pozyskaniu zleceƒ. Gmina ma w tym zakresie szereg
mo˝liwoÊci, co zresztà staraliÊmy si´ wskazywaç samorzàdowcom w trakcie spotkaƒ, które organizowaliÊmy w ramach projektu.
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Na przyk∏ad jakich mo˝liwoÊci?
Spó∏dzielnia socjalna ma podobny status jak organizacja po˝ytku publicznego. Gmina mo˝e w rocznym planie wspó∏pracy, który ma obowiàzek przygotowywaç, przewidzieç wsparcie podmiotów gospodarki spo∏ecznej i zlecaç im ró˝ne prace, nawet te
najprostsze. W gminie musi istnieç dobry klimat, przekonanie, ˝e warto wspieraç takie podmioty. Mo˝na przecie˝ na stronie internetowej gminy podaç informacj´, ˝e
powstaje spó∏dzielnia socjalna. Na pewno pomo˝e to takiej spó∏dzielni zdobyç zaufanie spo∏ecznoÊci lokalnej i prywatnych firm.

Jak przebiega∏a promocja projektu?
ProwadziliÊmy kampani´ informacyjnà. Wspó∏pracowaliÊmy z praktykami, którzy
zak∏adali spó∏dzielnie socjalne jeszcze przed wejÊciem w ˝ycie ustawy i którzy dzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami w pokonywaniu ró˝nych barier pojawiajàcych si´
w codziennym funkcjonowaniu takich podmiotów. ProwadziliÊmy szkolenia dla
osób niepe∏nosprawnych, liderów samorzàdowych i organizacji spo∏ecznych w gminach, wydawaliÊmy biuletyn projektu, wyprodukowaliÊmy film, w którym zaprezentowane sà trzy spó∏dzielnie socjalne. Powsta∏o te˝ „Vademecum spó∏dzielczoÊci socjalnej”, które rozsy∏amy do samorzàdów gminnych. OpisaliÊmy w nim wszystkie rezultaty naszego projektu. Wszyscy partnerzy deklarujà te˝ dalsze wsparcie dla osób
chcàcych za∏o˝yç spó∏dzielni´ socjalnà (przede wszystkim merytoryczne w zakresie
prawnych, ekonomicznych i marketingowych aspektów zak∏adania i prowadzenia
spó∏dzielni socjalnych). OÊrodek Wspierania Spó∏dzielni Socjalnej, dzia∏ajàcy w ramach Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, pomaga równie˝ w znajdowaniu ró˝nych êróde∏ finansowania tego typu inicjatyw.
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Wietnamska wra˝liwoÊç
Zakoƒczy∏ si´ projekt „Praca i godne ˝ycie dla kobiet – ofiar przemocy”. W trakcie jego
realizacji z kompleksowego wsparcia skorzysta∏o 140 paƒ bezrobotnych, zagro˝onych
utratà pracy oraz skazanych za przest´pstwa pope∏nione z u˝yciem przemocy wobec
swoich oprawców. Rezultatem tego przedsi´wzi´cia jest model standaryzacji wspó∏pracy s∏u˝b i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz aktywizacji zawodowej, zajmujàcych si´ rynkiem pracy, a tak˝e pomagajàcych ofiarom przemocy w rodzinie. O rezultatach projektu
rozmawiamy z jego koordynatorkà – Urszulà Nowakowskà, dyrektorkà Centrum Praw
Kobiet.

Jak skutecznie pomagaç kobietom – ofiarom przemocy w rodzinie?
W Polsce ciàgle jesteÊmy na etapie tworzenia rozwiàzaƒ systemowych dotyczàcych przeciwdzia∏ania przemocy
w rodzinie, myÊl´ wi´c, ˝e nasz projekt dobrze si´ wpisa∏ w moment, kiedy, zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie, ró˝ne instytucje zosta∏y zobligowane do tworzenia rozwiàzaƒ modelowych.
To te˝ zweryfikowa∏o w pewnym stopniu za∏o˝enia naszego projektu. Zale˝a∏o nam na opracowaniu takiego systemu, dzi´ki któremu ka˝da kobieta b´dàca ofiarà przemocy w rodzinie zostanie skierowana do w∏aÊciwego
miejsca, w którym uzyska pomoc. W naszym modelu opisaliÊmy standardy na ró˝nych szczeblach instytucji, do
których mo˝e trafiç kobieta doÊwiadczajàca przemocy. OkreÊliliÊmy tak˝e, jak powinien wyglàdaç pierwszy kontakt w takiej instytucji.

I jak powinien on wyglàdaç?
Integralnà cz´Êcià tworzenia rozwiàzaƒ systemowych musi byç zapewnienie bezpieczeƒstwa osobistego kobiecie
i jej dzieciom, bo jest to te˝ cz´sto podstawà do tego, ˝eby mog∏a korzystaç z innych ofert. Gdy tu∏a si´ po schroniskach lub mieszka kàtem u kole˝anek, nie jest w stanie efektywnie korzystaç z innych propozycji. Jako standard opisaliÊmy te˝ nienarzucanie kobiecie pewnego typu us∏ug. Nie mo˝e byç zmuszana np. do korzystania
z opieki psychologicznej, a obecnie w Polsce jest dosyç silna presja na to, ˝eby ofiary przemocy koniecznie kierowaç do psychologa. Nie ka˝dej kobiecie jest to potrzebne i nie mo˝e byç to równie˝ warunkiem skorzystania
z innych form pomocy. K∏adziemy du˝y nacisk na zapewnienie wsparcia w rozwiàzywaniu ró˝nych problemów
praktycznych. Uwa˝amy, ˝e ofiara przemocy powinna mieç zapewnionà pomoc pracownika socjalnego, który
móg∏by jej towarzyszyç w ró˝nych trudnych momentach. PróbowaliÊmy te˝ wprowadziç do tego systemu „anio∏ki” – osoby, które same doÊwiadczy∏y przemocy w rodzinie i pomagajà kobietom radziç sobie w takiej sytuacji.
Projekt by∏ realizowany w dwóch edycjach. Za∏o˝yliÊmy, ˝e w drugiej edycji „anio∏kami” mog∏yby byç panie, które bra∏y udzia∏ w pierwszej cz´Êci projektu. Jednak, zdaniem paƒ psycholog pracujàcych w projekcie, nasze beneficjentki nie by∏y jeszcze gotowe do pe∏nienia takiej roli. Pomaga∏y jedynie np. w opiece nad dzieçmi innych
uczestniczek projektu. StaraliÊmy si´ te˝ – co nie zawsze jest standardem w innych instytucjach – kontaktowaç
si´ z paniami b´dàcymi w kryzysie. MieliÊmy zresztà ró˝ne dramatyczne sytuacje zwiàzane z uczestniczkami naszego projektu. W interesie organizacji, która pomaga takiej osobie jest to, by mieç dobrà wiedz´ na temat tego,
co si´ z tà osobà dzieje i czy nie potrzebuje szybkiej pomocy. Istotna jest równie˝ koordynacja dzia∏aƒ. Zale˝y
nam na tym, ˝eby pewnych rzeczy nie powielaç, a konkretne osoby by∏y odpowiedzialne za to, co si´ dzieje z danà ofiarà przemocy. KompleksowoÊç pomocy przejawia si´ te˝ w zapewnieniu opieki nad dzieçmi oraz aktywizacji zawodowej. W ramach naszego projektu kobiety mog∏y korzystaç z kursów komputerowych, a tak˝e ró˝nych kursów zewn´trznych organizowanych przez Centrum Praw Kobiet i jednego z naszych partnerów, które
mia∏y podnieÊç ich kwalifikacje zawodowe oraz pomóc im wróciç na rynek pracy lub wzmocniç na nim swojà
pozycj´.

32

4 2008

Jak przebiega∏a wspó∏praca z pracodawcami?
WydaliÊmy dla nich specjalny niezb´dnik poÊwi´cony problemowi ofiar przemocy w rodzinie. Jest to zupe∏na nowoÊç w Polsce. Cz´Êç naszych beneficjentek w trakcie realizacji projektu znalaz∏a prac´. Staramy si´ te˝ upowszechniaç wÊród kobiet dobre przyk∏ady dzia∏aƒ ze strony pracodawców. Najbardziej wra˝liwym pracodawcà, jaki nam si´ trafi∏, by∏… Wietnamczyk, który
pomóg∏ jednej z naszych klientek. To zupe∏nie niezwyk∏a historia.

Prosz´ jà opowiedzieç…
Pani mia∏a bardzo du˝e problemy. Jej mà˝ znajdowa∏ jà wsz´dzie i na ka˝dym
kroku stara∏ si´ jej zaszkodziç. Straszy∏ te˝ pracodawców, ˝e je˝eli jej nie zwolnià, to coÊ si´ stanie jej dziecku. Kobieta musia∏a wi´c cz´sto zmieniaç prac´,
zwalniano jà lub odchodzi∏a sama. W koƒcu zatrudni∏a si´ u Wietnamczyka
jako opiekunka do dzieci. Co ciekawe, by∏a to praca legalna, kobieta zosta∏a
ubezpieczona. Gdy dowiedzia∏ si´ o tym jej mà˝, zaczà∏ nasy∏aç na obcokrajowca kontrole, donosi∏ na niego do ró˝nych instytucji. Kobieta przez dwa lata mieszka∏a w OÊrodku Interwencji Kryzysowej pod Otwockiem. Dojazd
tam by∏ bardzo utrudniony. Gdy Wietnamczyk dowiedzia∏ si´ o jej historii
i zobaczy∏, w jakich warunkach mieszka, bardzo si´ tym wzruszy∏. Wypo˝yczy∏ jej samochód, ˝eby mog∏a nim doje˝d˝aç, da∏ telefon komórkowy. Bardzo chcielibyÊmy, ˝eby by∏ to przyk∏ad dla innych pracodawców. Dobrze by∏oby równie˝, ˝eby w prawie znalaz∏y si´ zapisy obligujàce pracodawców do
wspierania pracownic znajdujàcych si´ w tak trudnej sytuacji.

Czy takie rozwiàzania funkcjonujà w innych krajach?
Tak, w Hiszpanii. Obowiàzujàca w tym kraju ustawa o przeciwdzia∏aniu
przemocy w rodzinie zawiera takie zapisy, skierowane przede wszystkim do
du˝ych pracodawców, którzy mogà sobie pozwoliç finansowo na ich stosowanie. Na przyk∏ad w firmach prowadzàcych filie pracownice mogà byç przenoszone do innych miast, otrzymujà na jakiÊ czas mieszkanie s∏u˝bowe.
OczywiÊcie w takich trudnych sytuacjach stosowane sà te˝ elastyczne formy
zatrudnienia. Dla wielu kobiet jest to wielka szansa na normalne ˝ycie.

4 2008

33

Krok doKrok
wolnoÊci
do wolnoÊci
W Zak∏adzie Karnym w Lubliƒcu wyroki pozbawienia wolnoÊci odbywa oko∏o 280 kobiet. Sà wÊród
nich osoby, które za mury wi´zienia trafi∏y za zabójstwo ˝yciowych partnerów lub matek przez
wiele lat zn´cajàcych si´ nad nimi fizycznie i psychicznie. TrzydzieÊci jeden skazanych zosta∏o zakwalifikowanych do projektu „Praca i godne ˝ycie dla kobiet – ofiar przemocy”.
Wspó∏praca Zak∏adu Karnego w Lubliƒcu z administratorem projektu – Centrum Praw Kobiet – trwa ju˝ od kilku lat. Program EQUAL by∏ dla dyrekcji tej
jednostki penitencjarnej szansà na poszerzenie zakresu dzia∏aƒ resocjalizacyjnych. Sami równie˝ prowadzimy ró˝ne programy, ale nie mamy tak wielu mo˝liwoÊci, jakie zaproponowali nam administratorzy projektu. Mam tu na myÊli pomoc prawnà, psychologicznà, nauk´ zawodu, pomoc w zorganizowaniu pracy – mówi Lidia Olejnik, dyrektor Zak∏adu Karnego w Lubliƒcu.
Uczestniczki projektu musia∏y byç wczeÊniej zdiagnozowane jako osoby, które w przesz∏oÊci, przed trafieniem do zak∏adu karnego, doÊwiadcza∏y przemocy, a zabójstwo, które pope∏ni∏y, by∏o tego nast´pstwem. By∏y to te˝ kobiety, które nie mia∏y wykszta∏cenia mogàcego im zagwarantowaç prac´ po opuszczeniu jednostki penitencjarnej i którym do zakoƒczenia wyroku pozosta∏o ju˝ niewiele czasu lub mia∏y planowany termin warunkowego zwolnienia.

˚adnego wspó∏czucia
Wszystkie kobiety uczestniczàce w projekcie otrzyma∏y wsparcie psychologiczne. By∏o to wsparcie indywidualne, ale dzia∏a∏a te˝ grupa edukacyjna, w ramach
której rozmawialiÊmy o tym, czym jest przemoc, skàd si´ bierze takie zjawisko, jakie sà jego mechanizmy i skutki – mówi psycholog Marek Siwy. Cz´Êç uczestniczek projektu bra∏a te˝ udzia∏ w teatrze terapeutycznym. By∏a to nowatorska forma terapii. Panie przygotowa∏y dwa spektakle oparte na ich doÊwiadczeniach i prze˝yciach. Pierwszy nosi∏ tytu∏ „Zapach dzikiej ró˝y”, a drugi „W´z∏y ˝ycia”.
Spektakle by∏y wystawiane ponad 20 razy, w tym dwukrotnie za granicà, na przeglàdzie teatrów terapeutycznych w Lublanie oraz na zaproszenie s∏owackiego odpowiednika Centrum Praw Kobiet w Bratys∏awie. W Polsce panie wyst´powa∏y m.in. w Zak∏adzie Karnym w ZamoÊciu, na seminariach, których
uczestnikami byli prokuratorzy, kuratorzy sàdowi, s´dziowie, kapelani w zak∏adach karnych, a tak˝e na konferencji Ministerstwa SprawiedliwoÊci poÊwi´conej zjawisku przemocy i ofiarom przest´pstw.
Pani Ma∏gorzata, jedna z uczestniczek projektu, gra∏a w obu spektaklach. Przyznaje, ˝e praca w teatrze by∏a dla niej ogromnym prze˝yciem. W drugim
spektaklu wyst´powa∏am w jednej z g∏ównych ról. To by∏a moja autobiografia. Poczàtkowo by∏o mi bardzo ci´˝ko. To powrót do przesz∏oÊci, nieprzyjemnych
wspomnieƒ, ale z czasem by∏o coraz lepiej. Wiedzia∏yÊmy, ˝e gramy dla kogoÊ, kto mo˝e potrzebowaç pomocy, kto mo˝e byç w tej samej sytuacji.
Pani Ma∏gorzacie najbardziej utkwi∏ w pami´ci jeden z wyst´pów. Gra∏yÊmy wtedy przed widownià, na której siedzieli prokuratorzy. By∏o mi bardzo trudno,
nie czu∏am z ich strony ˝adnego wspó∏czucia. W sumie jednak ten spektakl pomóg∏ mi odnaleêç siebie, zrozumieç, kim jestem. A jestem otwarta na innych ludzi
i potrafi´ im zaufaç. Wierz´ te˝, ˝e ten teatr pomóg∏ innym.
Podobnego zdania jest psycholog opiekujàcy si´ uczestniczkami projektu w Zak∏adzie Karnym w Lubliƒcu. Na pewno by∏a to dla nich szansa na ostrze˝enie innych osób znajdujàcych si´ w takiej sytuacji, jak one kiedyÊ, ˝e je˝eli nie zacznà szukaç pomocy i nie zmienià sytuacji, w jakiej ˝yjà, to mogà równie˝ trafiç do zak∏adu karnego. To by∏a te˝ szansa na podniesienie ich poczucia wartoÊci. Bo jednym ze skutków d∏ugotrwa∏ego doznawania przemocy jest w∏aÊnie spadek poczucia w∏asnej wartoÊci. Panie mog∏y poczuç si´ lepsze, bardziej wartoÊciowe, uÊwiadomiç sobie, ˝e robià coÊ po˝ytecznego – uwa˝a Marek Siwy.

34 4

2008

Wszystko b´dzie dobrze
W ramach projektu realizowano równie˝ modu∏ podnoszàcy kwalifikacje zawodowe kobiet przebywajàcych w zak∏adzie karnym. Panie
uczestniczy∏y w bloku zaj´ç dotyczàcych aktywizacji zawodowej, cz´Êç z nich ukoƒczy∏a szkolenie przygotowujàce do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz kursy komputerowe, 17 paƒ wzi´∏o udzia∏ w kursie kucharskim oraz bukieciarsko-florystycznym.
Cz´Êç uczestniczek projektu ju˝ nied∏ugo opuÊci mury wi´zienia w Lubliƒcu. Te panie nie majà za sobà kariery przest´pczej, to znaczy trafi∏y
do wi´zienia wskutek sytuacji, w jakiej tkwi∏y przez wiele lat. Próbowa∏y szukaç pomocy, ale by∏o to ma∏o efektywne. Wystàpi∏ u nich element wyuczonej bezradnoÊci i swój problem rozwiàza∏y w sposób niedopuszczalny. Z tego, co mówià, dopiero tutaj zdoby∏y wiedz´ na temat przemocy na
tyle wystarczajàcà, ˝eby stwierdziç, ˝e gdyby wczeÊniej mia∏y takà ÊwiadomoÊç, inaczej poradzi∏yby sobie ze swoim problemem. Zanim wejdà w nowy zwiàzek, b´dà potrafi∏y dobrze zdiagnozowaç swojà sytuacj´. Zosta∏y te˝ wyposa˝one w umiej´tnoÊci zawodowe. Uwa˝am wi´c, ˝e majà du˝e
szanse, by to wykorzystaç i ˝yç na wolnoÊci tak jak przeci´tny obywatel – stwierdza dyrektor Lidia Olejnik.
Pani Ma∏gorzata opuÊci zak∏ad karny za trzy lata. Czeka na nià troje dzieci. Najstarsze ma dzisiaj 15 lat, najm∏odsze 10. Chc´ je dalej wychowywaç. Jestem optymistycznie nastawiona do ˝ycia, nie mo˝na si´ za∏amywaç. Na pewno chcia∏abym znaleêç prac´. Chyba nie b´dzie to trudne,
bo zaadaptowa∏am si´ do warunków wolnoÊci, wychodzàc na przepustki. MyÊl´, ˝e wszystko b´dzie dobrze.
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Które z dzia∏aƒ realizowanych w ramach projektu EQUAL mia∏y dla Pani najwi´ksze znaczenie?
Zdecydowanie teatr terapeutyczny. W pierwszej edycji projektu wystawi∏yÊmy w Zak∏adzie Karnym w Lubliƒcu sztuk´ „Zapach dzikiej ró˝y”, w której wystàpi∏am jako aktorka. Poczàtkowo nie mia∏yÊmy pewnoÊci co do sensu teatru terapeutycznego. Jest to w Polsce nowatorska metoda terapii, która przyw´drowa∏a z Niemiec. Niektóre kobiety przychodzi∏y na zaj´cia z ciekawoÊci, ale, w miar´ powstawania sztuki na podstawie naszych ˝yciorysów, coraz bardziej si´ w to wg∏´bia∏yÊmy. Najwa˝niejsze dla nas by∏o wyjÊcie z tà sztukà na zewnàtrz. Wszystkie przebywamy w Zak∏adzie Karnym po raz pierwszy. Ba∏yÊmy si´, jak publicznoÊç odbierze spektakl przygotowany przez wi´êniarki. Pami´tam, ˝e b´dàc na wolnoÊci, bardzo negatywnie postrzega∏am ludzi przebywajàcych w wi´zieniach. Tymczasem zosta∏yÊmy przyj´te bardzo ciep∏o, z du˝ym zrozumieniem ze strony publicznoÊci. To da∏o nam si∏y do dalszego
dzia∏ania. W drugiej edycji projektu sama napisa∏am i przygotowa∏am sztuk´ „W´z∏y ˝ycia”, którà, wspólnie z moimi kole˝ankami, chcia∏am pomóc innym kobietom odbywajàcym kary pozbawienia wolnoÊci.

Które z przedstawieƒ najbardziej zapad∏o Pani w pami´ç?
Utkwi∏y mi w pami´ci nie tyle przedstawienia, ile oglàdajàce je osoby. Na jeden z naszych spektakli przyszed∏ pan z ˝onà, prawdopodobnie wyk∏adowca
szczeciƒskiej uczelni. P∏aka∏ jak bóbr. Po raz pierwszy widzia∏yÊmy tak p∏aczàcego m´˝czyzn´ i by∏o to dla nas bardzo wzruszajàce doÊwiadczenie. By∏ te˝
jeden wyst´p, którego bardzo si´ obawia∏yÊmy. Spektakl odbywa∏ si´ w Zak∏adzie Karnym w ZamoÊciu, a na widowni siedzieli m´˝czyêni skazani mi´dzy
innymi za przemoc w rodzinie. Po przedstawieniu zapad∏a grobowa cisza. Wreszcie wsta∏ jeden z panów i powiedzia∏, ˝e to, co zobaczy∏, nie wymaga ˝adnych komentarzy.

Ten teatr, to by∏a dla Pani forma oczyszczenia?
Nie by∏o to ani oczyszczenie, ani usprawiedliwienie. My rozumiemy, co zrobi∏yÊmy. Teatr pomóg∏ nam poznaç przyczyny i dowiedzieç si´, dlaczego wczeÊniej nie powiedzia∏yÊmy „doÊç”. Zadzia∏a∏ troch´ jak terapia grupowa, tyle ˝e nie opowiada∏yÊmy wprost o swoich prze˝yciach, ale zamienia∏yÊmy si´ rolami z kole˝ankami. Dzi´ki takiej formie mog∏yÊmy przyjrzeç si´ z boku temu, co si´ dzia∏o w naszym ˝yciu oraz krytycznie i obiektywnie to oceniç.

Co dalej?
W czerwcu mam szans´ na przedterminowe warunkowe zwolnienie. Czekam na t´ decyzj´. Na pewno nie osiàd´ na laurach. JeÊli wyjd´ na wolnoÊç, chcia∏abym dalej pomagaç kobietom, które znalaz∏y si´ w podobnej sytuacji, po to, ˝eby tutaj nie trafi∏y, ˝eby potrafi∏y wczeÊniej powiedzieç „nie”, ˝eby sta∏y si´
mocniejsze. B´dàc na przepustkach, mia∏am okazj´ pracowaç w Centrum Praw Kobiet. Odbiera∏am codziennie wiele telefonów od osób, których dotyczy∏
problem przemocy w rodzinie. Teraz, po zakoƒczeniu projektu, wiem, ˝e wiele rzeczy mog∏abym im doradziç.
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Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy”
w Programie Operacyjnym
Kapita∏ Ludzki
Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy” przygotowuje si´ do pe∏nienia funkcji Krajowej Instytucji Wspomagajàcej
(KIW) w Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki. Do jej zadaƒ nale˝y przede wszystkim stworzenie i koordynowanie systemu wsparcia szkoleniowego oraz systematyczne aktualizowanie programów szkoleniowych dla ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, instytucji poÊredniczàcych, kadry regionalnych oÊrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, potencjalnych projektodawców oraz realizatorów projektów, a tak˝e dzia∏ania informacyjno-promocyjne dotyczàce Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.
Dzia∏ajàc jako KIW, Fundacja „Fundusz Wspó∏pracy” w pierwszej kolejnoÊci opracuje m.in. wytyczne dotyczàce dokumentacji konkursowej dla projektów ponadnarodowych i innowacyjnych. Powstanie te˝ pakiet informacji z zakresu rozwiàzaƒ prawnych s∏u˝àcych
efektywnej realizacji projektów ponadnarodowych oraz oddzielny pakiet dla ekspertów. B´dà one aktualizowane stosownie do ewentualnych zmian wprowadzanych w Programie Operacyjnym Kapita∏ Ludzki.

Edukacja
Krajowa Instytucja Wspomagajàca zorganizuje spotkanie koordynacyjne dla wszystkich instytucji poÊredniczàcych, z udzia∏em przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania zostanie przedstawiony zakres wsparcia oferowanego przez KIW
oraz kalendarium wydarzeƒ. B´dzie ono tak˝e s∏u˝y∏o jak najlepszemu dostosowaniu oferty Krajowej Instytucji Wspomagajàcej do
potrzeb wszystkich uczestników Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Planowane jest te˝ spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dla pracowników instytucji poÊredniczàcych z udzia∏em przedstawicieli Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujàcych projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Uczestnicy tego warsztatowego spotkania b´dà mogli poszerzyç uzyskanà w ten sposób wiedz´ teoretycznà o przyk∏ady praktyczne podczas wizyt studyjnych.
Uzupe∏nieniem pierwszego etapu dzia∏aƒ edukacyjnych prowadzonych przez KIW b´dzie utworzenie interaktywnego portalu internetowego umo˝liwiajàcego wymian´ informacji mi´dzy ekspertami opiniujàcymi projekty innowacyjne i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej. Na portalu znajdà si´ te˝ wszystkie materia∏y i programy szkoleniowe, baza ekspertów, zapisy dotyczàce opiniowanych projektów, a tak˝e odpowiedzi na pytania przedstawicieli Instytucji Zarzàdzajàcej i instytucji poÊredniczàcych.

Promocja
Drugi obszar dzia∏aƒ Fundacji „Fundusz Wspó∏pracy” dotyczy informacji i promocji. Uka˝e si´ cykl broszur zawierajàcych informacje o innowacyjnych rezultatach wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz ich zastosowaniu. Fundacja b´dzie
te˝ wydawa∏a w cyklu kwartalnym biuletyn informacyjny poÊwi´cony bie˝àcym zagadnieniom realizacji projektów. Znajdà si´ w nim
m.in. wywiady z realizatorami projektów, ekspertami, a tak˝e pog∏´bione analizy dokumentów programowych. Krajowa Instytucja
Wspomagajàca przygotuje równie˝ komplet materia∏ów dla mediów na temat Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. W przysz∏oÊci zrealizowane b´dà filmy promocyjne dotyczàce realizowanych obecnie projektów.
Wa˝nym zadaniem czekajàcym KIW b´dzie te˝ powo∏anie Krajowych Sieci Tematycznych. Do koƒca roku zostanà przygotowane zasady, na jakich zostanà wy∏onione instytucje pe∏niàce rol´ sekretariatów oraz opis poszczególnych zadaƒ Sieci. Fundacja „Fundusz
Wspó∏pracy” b´dzie te˝ odpowiedzialna za podpisanie umowy z tymi instytucjami, wyp∏aty wynagrodzeƒ oraz rozliczanie umów.
Warszawa, wrzesieƒ 2008
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