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Przypomnę, że konkurs wygrał Wojewódzki Urząd Pracy.
Pracownicy WUP jako jedni z pierwszych zainteresowali
się ekonomią społeczną, ponieważ dotyczy ona rynku pracy
i osób, które słabo sobie radzą na nim. Już w 2008 roku urząd
powołał partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej, które skupiło instytucje i organizacje działające w tej dziedzinie. Propagował idee ekonomii społecznej, organizował szkolenia
dla partnerów, spotkania eksperckie. Powołana została rada
partnerstwa, która wciąż działa na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej, a WUP nadal prowadzi sekretariat partnerstwa
i koordynuje jego prace.
Od marca 2013 roku do czerwca 2015 roku był liderem projektu, prowadząc dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Jeden dla subregionu północnego województwa, drugi dla południowego.
Projekt został zakończony, czy efekty są zadowalające?
Oba OWES-y miały swój udział w powołaniu ok. 50 nowych
miejsc pracy. Wsparto różnego rodzaju usługami 1300 osób
i ponad 130 organizacji i instytucji. Blisko 50 organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych wzmacniały swoje działania
marketingowe, biznesowe, prawne i księgowe. Dwie duże imprezy targowe pozwoliły wypromować 25 lokalnych organizacji z sektora ekonomii społecznej i zaprezentować oferowane

przez nich produkty i usługi. Przez cały czas trwała szeroka kampania informacyjna i szkoleniowa. Odbyły się setki spotkań animacyjnych z formalnymi i nieformalnymi liderami w lubuskich
samorządach.
Co dalej z działalnością OWES-ów?
W tej chwili mamy na terenie lubuskiego dwa akredytowane
konsorcja (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Wojewódzki
Urząd Pracy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, Stowarzyszenie
Wspierania Małej Przedsiębiorczości), które za chwile staną do
konkursu na tworzenie nowych OWES.
Myślę, że udało się połączyć w nich siły kilku lubuskich organizacji, które wspólnie mogą mieć dalszy realny wpływ na rozwój ekonomii społecznej, a co najważniejsze tworzyć i wspierać
nowe miejsca pracy. Do roku 2020 dwa lubuskie OWES będą
odpowiedzialne za kontynuacje wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, samorządów lokalnych oraz docelowo powinny wesprzeć utworzenie
ok. 700 nowych miejsc pracy.
Dziękuję.
Rozmawiała: Małgorzata Kordoń

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej podsumowywały swoje
osiągnięcia na konferencjach zorganizowanych we wrześniu
i październiku br. OWES subregionu zielonogórskiego nadał jej tytuł:
„Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – podsumowania i plany”

Kosierz to my
Konferencja w zielonogórskim „Krzywym kominie” stała się
ciekawym miejscem prezentacji podmiotów społecznych, które
bardzo dobrze radzą sobie na rynku komercyjnym w warunkach silnej konkurencji.
Piotr Winnik, zastępca wójta gminy Dąbie, w której znajduje
się wieś Kosierz, swoje wystąpienie rozpoczął dość dramatycznie. – Od rana byłem rozdarty – stwierdził. – Co powiedzieć? Cisnęły mi się na usta oklepane frazesy o aktywizacji, o synergii,
współpracy samorządów z mieszkańcami, NGO.
Dalej nieco usprawiedliwiał mieszkańców. Przez 25 lat przyzwyczaili się, że jest zawsze ktoś, kto za nich zrobi, wymyśli, załatwi, czy im da. Co zrobić, żeby zaczęli myśleć: „– Ten kawałek
chodnika przed moim domem jest mój. To mój chodnik, bo ja
po nim chodzę”.
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– Szukałem wspólnego mianownika – ciągnął dalej wójt –
i to był człowiek przez duże „C”. Zwykły mieszkaniec wsi, żyjący
w swojej społeczności, mający określone możliwości i potrzeby.
Analizując możliwości doszliśmy do wniosku, że pole działalności pojedynczego człowieka jest ograniczone. Ale ta synergia,
która wydała mi się frazesem, pokazała lokalnej społeczności, że
jest pomysłem na to, by ludzie poczuli się jak u siebie. Pojawiła
się grupa inicjatywna, ludzi zaangażowanych…
– Wiedziałyśmy co chcemy zrobić w naszej wiosce, tylko nie
wiedziałyśmy jak – mówiła Helena Rewers-Polewka, sołtys Kosierza. Zaproszenie do udziału w tworzeniu partnerstwa lokalnego potraktowałyśmy, jako szansę aktywizacji naszej miejscowości. Tak zaczęła się nasza współpraca z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
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Renata Bożemska-Janicka, Piotr Winnicki i Helena Rewers-Polewka na konferencji w Zielonej Górze.

Wiele osób skazywało Kosierz na powolne „wymieranie”, jednak pani Helena powiedziała „NIE!”. Jak sama mówi: „ – Wieś to
nie jest tylko uporządkowana struktura budynków, to przede
wszystkim ludzie. Kilka lat temu miejscowość dzieliła się na
tych, którzy siedzieli przed komputerem i tych, którzy leże-

li przed telewizorem. Popołudniami trudno było o „żywego
ducha” na ulicy”.
Wraz z Renatą Bożemską-Janicką również mieszkanką
Kosierza, a na co dzień kierownikiem OPS w Dąbiu postanowiły ruszyć tę „bryłę z posad”. Skrzyknęły ludzi, tych starszych i młodszych, co dało efekt w postaci wyremontowania
świetlicy wiejskiej. To było, jak przebudzenie z letargu. Dzięki
współpracy z OWES udało się powołać do życia stowarzyszenie „Kosierz to my”. To pozwoliło na dalsze działania, w tym
na pozyskiwanie środków, nie tylko z budżetu gminy. Pierwszy wspólny projekt z programu „Równać szanse” okazał się
dużym sukcesem młodzieży z Kosierza, która stanowi obecnie „siłę napędową” miejscowości.
– Wierzymy – mówi Renata Bożemska – Janicka, że dzięki
współpracy z OWES zrealizujemy jeszcze wiele naszych pomysłów i stworzymy z Kosierza „modelową wioskę”, z której
inni będą mogli czerpać pomysły i inspiracje do działania.

Przedsiębiorczość
w Witnicy
OWES subregionu gorzowskiego spotkał się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Gorzowie Wielkopolskim, a konferencję zatytułowano: „Przedsiębiorczość
społeczna szansą na rozwój subregionu gorzowskiego”.
Jako przykład dobrej praktyki w północnej części województwa zaprezentowano Centrum Integracji Społecznej
w Witnicy, które powstało 2 grudnia 2013 r. przy Stowarzyszeniu „Wsparcie”. W ramach reintegracji społecznej i zawodowej
50 uczestników centrum podzielonych jest na cztery grupy
zawodowe, a w tym grupę porządkową, zagospodarowanie
terenu, dowozy szkolne i remonty dróg.
Z oferty centrum korzystają instytucje, przedsiębiorcy oraz
osoby prywatne, a świadczone usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Kluczem do sukcesu jest skuteczne zarządzanie centrum przez Tomasza Burego oraz wysoka jakość wykonywanych usług.
CIS dysponuje niezbędnymi urządzeniami i sprzętem, które zostały sfinansowane z dotacji, jaką otrzymało od Zarządu
Województwa Lubuskiego w kwocie 50 tys.
Centrum korzystało z pomocy OWES subregionu gorzowskiego w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, szkoleń oraz
doradztwa specjalistycznego, w tym: marketingowego, prawnego oraz księgowego. W czerwcu br. brał udział organizowanej przez OWES kampanii informacyjno-promocyjnej emitowanej w telewizji regionalnej.

Stowarzyszenie „Wsparcie” dba o wygląd Witnicy.
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