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Dobra praktyka

ROPS Lublin

Lista przedsiębiorstw społecznych na stronach MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów, 
niedzielących zysku ze swojej działalności, ale przeznaczających  go na cele społeczne. W zbiorze przedsię-
biorstw znajduje się 403 podmioty z 12 województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
zachodniopomorskiego. Rejestr będzie uzupełniany na bieżąco, o kolejne powstające tego typu przedsiębior-
stwa. Na liście znajdują się przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzysze-
nia i spółki non-profit.
Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. 
Dla podmiotów, które się na niej znalazły, to potwierdzenie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Dla wszyst-
kich, zainteresowanych korzystaniem z usług przedsiębiorstw łączących działalność ekonomiczną z celami spo-
łecznymi, to baza pozwalająca na ich wyszukiwanie.
Lista przedsiębiorstw znajduje się na stronie  www.ekonomiaspoleczna.gov.pl 

Redakcja

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,10057,lista-przedsiebiorstw-spolecznych.html 
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DRODZY CZYTELNICY!

Przekazuję w Wasze ręce kolejny, trzeci numer 
w tym roku, naszego czasopisma Zatrudnienieso-
cjlane.pl

W tym numerze prezentujemy dwie relacje 
z najaktywniejszego w ostatnim okresie czasu na 
Lubelszczyźnie, Centrum Integracji Społecznej 
w Mienianach. Pierwsza opisuje przyznanie przez 
Lubelską Kapitułę Certyfikującą, działająca przy 
ROPS w Lublinie, Certyfikat oraz statuetkę ze 
Znakiem „Zakup prospołeczny” dla Cis-u w Mie-
nianach.

W 2018 roku zostało wyróżnionych 10 pod-
miotów ekonomii społecznej, które mogą po-
chwalić się nie tylko wysokiej jakości produktami 
i  usługami, ale i fantastycznym dorobkiem w za-
kresie działalności społecznej. 

Z redakcją byliśmy także w Mienianach na uro-
czystości 5–lecia CIS-u. W dniu 31 sierpnia od-
była się jubileuszowa konferencja zatytułowa-
na: „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwa-
nia. Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w re-
gionie”. Jubileusz 5–lecia istnienia CIS w Mienia-

nach był okazją do podsumowania dotychczaso-
wej działalności. Przez pięć lat działalności, reinte-
gracją społeczno-zawodową objęto 157 osób z te-
renu gminy Hrubieszów.

Dzięki ciężkiej pracy ludzi, determinacji kie-
rownictwa (szczególnie Pani Prezes Stowarzysze-
nia Przystań w Mienianach i Kierownika CIS Ju-
styny Czernij-Jezierskiej) i pracowników Cen-
trum oraz dobrej współpracy z władzami samo-
rządowymi, CIS w Mienianach ciągle się rozwija 
i  zmienia otaczającą go szarą rzeczywistość dnia 
codziennego.

W numerze także relacja z V Turnieju Piłki Siat-
kowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych 
Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego, 
który jak co roku odbył się na terenie Powiatowe-
go Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji 
przy Zespole Szkół nr 2 im. gen. Władysława Si-
korskiego w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach dobrych praktyk prezentujemy pro-
jekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Wierzbicy w partnerstwie ze Stowarzysze-
niem Wspierania Aktywności Społecznej „STEL-
LA” pt.: „Bliżej pracy - kompleksowe działania ak-
tywizacji i integracji społecznej i zawodowej bez-
robotnych klientów OPS Gminy Wierzbica”.

Zapraszam również do zapoznania się z infor-
macją przygotowaną przez naszego Wielkiego 
Przyjaciela, Panią Dyrektor Katarzynę Fus, o re-
alizowanym, przez Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej w Lublinie projekcie pt.: „Ekono-
mia społeczna – drogowskaz rozwoju społeczne-
go”, realizowanym  w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, a współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz z relacją z organizowanych, 
w ramach tego projektu przez ROPS Lublin, Tar-
gach Ekonomii Społecznej.

Tym numerem rozpoczynamy również cykl ar-
tykułów o absurdach w otaczającej nas rzeczywi-
stości oraz trudnej i coraz trudniejszej pracy z oso-
bami trafiającymi do jednostek zatrudnienia so-
cjalnego.

Zapraszam do miłej lektury

Redaktor Naczelny

— OD REDAKCJI —
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— HISTORIE W CIS —

Historia z CIS w Toruniu

Witajcie w krainie piernikiem pachnącej. Tu w grodzie Ko-
pernika życie płynie jak w bajce. Ptaszki śpiewają, a w całym mie-
ście  (dokładnie na Wrzosach) kwitną stokrotki. 

Skoro o stokrotkach mowa, przenieśmy się na ulicę Stokrot-
kową - https://www.google.com/maps/place/CISTOR%C2%
AE+Stowarzyszenie+Partnerstwo+Spo%C5%82eczne/@53.0
442599,18.582634,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1a7352397f-
66f621!8m2!3d53.0442599!4d18.582634

To tu mieści się siedziba Centrum Integracji Społecznej, 
a  może trafniej byłoby nazwać naszą placówkę Centrum In-
tryg Socjalnych. To lawirowanie nazwami nie bierze się z nicze-
go, gdyż pracownicy CIS codziennie muszą zmagać się z „syste-
mem”.

Złowrogi „system” wspiera najuboższe osoby, przez co bied-
ni nie mogą iść do pracy, bo musieliby odmawiać przydzielanej 
im  pomocy. A że są dobrze wychowani, to przyjmują pomoc 
i grzecznie postanawiają nie robić nic lub ewentualnie (po naci-
skiem) przystąpić do programów CIS (ale tylko na trochę, żeby 
broń Cię Panie Boże jakiś specjalista ds. rynku pracy nie znalazł 
im zatrudnienia).

Co robić w takiej sytuacji? Na to pytanie pracownicy Cen-
trum odpowiadają sobie codziennie.

Ale do meritum!  Historii z życia CIS jest tyle ilu uczestni-
ków/ potencjalnych uczestników/osób, które przychodzą, bo 
im KTOŚ kazał.

Wiadomo. 
Zacznijmy więc może od preludium, jakim jest rozmowa re-

krutacyjna. 
Wyobraźmy sobie taki obrazek. Po schodach wchodzi nie-

wiasta, przechodzi przez ciemny korytarz i wpada do pokoju, 
gdzie pracownicy mają tak szerokie uśmiechy, że ósemki wi-
dać. Niewiasta wchodzi i mówi: „Dzień dobry, z opieki kazali mi 
przyjść na jakąś rozmowę, to jestem”. 

Pracownicy długo nie myśląc pytają: „A czy szuka Pani pra-
cy? Bo nasz program ma na celu wsparcie  społeczne i zawodowe 
i w konsekwencji znalezienie pracy”.

I w tym momencie zapada długa,… bardzo długa…. bar-
dzo, bardzo długa i niezręczna cisza. Kobieta zaczyna się wier-
cić, uciekać wzrokiem, mowa ciała wskazuje na to, że zaraz wy-
biegnie niczym ofiara z pożaru.

Po chwili przemyślenia, uspokaja się i mówi: „Oczywiście, 
że chcę iść do pracy, przecież po tu jestem. Tyle że…”.

Pracownik już wie co się dzieje. On już wie, że za chwilę bę-
dzie musiał stoczyć walkę, a przeciwnik będzie niczym trzygło-
wy smok. 

Kobieta kontynuuje: „Ale chciałabym pracę na pół etatu, 

bo mam świadczenia rodzinne i komornika no i jestem samot-
ną matką więc ciężko mi pracować na pełen etat i nawet jak na 
pełen etat to i tak najniższą bym musiała mieć, bo komornik…., 
no i poza tym te świadczenia… musze je dostawać, bo wiecie jak 
jest ciężko w dzisiejszych czasach”. 

Tym razem to pracownik milczy. On wie, że jak nie dobierze 
słów dokładnie tak jak chce to usłyszeć niewiasta to ona ucieknie 
„do systemu” szybciej niż Pendolino.

A przecież chce jej pomóc choćby nie wiem co. Zatem spo-
kojnym i melodyjnym tonem pracownik mówi: „Droga Pani, to 
może zacznijmy od tego w jaki sposób my możemy pomóc. Pro-
ponujemy udział w projekcie, w którym ma Pani szansę na rein-
tegrację społeczną i zawodową. Na zajęciach praktycznych może 
Pani zdobyć doświadczenie i później pracę zgodnie z aspiracja-
mi. Dodam, że zajęcia są codziennie w ośmiogodzinnym wymia-
rze, a Pani wspominała, że jest samotną matką i może być pro-
blem z dyspozycyjnością…”. 

Kobieta, aż wstaje z wrażenia i mówi: „Żaden problem, prze-
cież dziecko będzie w szkole! Tylko co ze świadczeniami? Prze-
cież mi zabiorą MOJE pieniądze! A jak u was nie będę to już 
w ogóle mi zabiorą wszystko”!

O zgrozo! Myśli pracownik CIS. To jest przestępstwo w bia-
ły dzień. Kobieta nie może być w programie i później podjąć za-
trudnienia, bo  „system” zabierze jej pieniądze z portfela. Prze-
cież na to są paragrafy! I znów ta niezręczna cisza…. Pracownik 
czeka na rozwój sytuacji. Akcja napięta jak struna gitary…. 

Nagle kobieta mówi: „Bardzo chcę być w waszym progra-
mie, przecież jak dostanę pracę to już nie będę potrzebować tych 
wszystkich świadczeń”.

Alleluja! Czy słyszysz fanfary drogi czytelniku? Ja słyszę, ale 
one ucichną już za chwilkę, gdy tylko niewiasta otrzyma świad-
czenie integracyjne i zrozumie, że teraz musi pracować żeby do-
stawać wynagrodzenie i że kupka pieniędzy z „systemu” może 
znaczenie zmaleć. 

Tutaj rodzi się pytanie, na które osoby pracujące w CIS 
muszą sobie odpowiedzieć. Czy tak naprawdę pomagamy tym 
wszystkim zagubionym duszom, czy też im szkodzimy? Czy to 
Centrum Integracji Społecznej czy też Centrum Intryg Socjal-
nych? Tylko kto te intrygi tworzy? I w ogóle to co się tutaj dzieje? 
Ideą CIS jest znalezienie uczestnikom pracy (na umowę o pracę! 
Na prawdziwą umowę !), a oni jak o tym słyszą to chcą uciekać 
szybciej niż natychmiast. Oczywiście nie wszyscy drogi czytelni-
ku. Jedynie Ci, którzy otrzymują pomoc od „systemu” i nie chcą 
tego systemu zawieść. 

Ewa Sokołowska- pracownik socjalny w CIS

Szanowni Państwo,
CISTOR - to nazwa toruńskiego Centrum Integracji Społecznej, które jest najstarszym CIS-em w Polsce. CISTOR swoją działalność rozpoczął 
1 maja 2014 roku. Prowadzone jest przez CISTOR STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO SPOŁECZNE.
Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest wsparcie społeczne i zawodowe osób, z różnych powodów oddalonych od rynku pracy.
Przez drzwi CISTOR-u przeszło już ponad 1500 uczestników, ponad70 % naszych absolwentów otrzymało pracę i usamodzielniło się.
Na co dzień spotykamy się z różnymi ludzkimi problemami, które staramy się w gronie specjalistów pracujących w CIS rozwiązywać. 
Czasami jednak mamy dylematy, czy faktycznie pomagamy?, czy nasi uczestnicy chcą naszej pomocy? Jak pomagać skoro „system ”nie pozwala 
na pomóc? Dzisiaj jedną z takich historii opowie Państwu Ewa Sokołowska- pracownik socjalny w CIS.

Małgorzata Kowalska, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Toruniu
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— ZAKUP PROSPOŁECZNY —

25 czerwca 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur przy Placu 
Teatralnym w Lublinie odbyła się kolejna uroczysta Gala wrę-
czenia certyfikatów „Zakup prospołeczny”, która była niezwykle 
wyjątkowa i wzruszająca dla pracowników i uczestników Cen-
trum Integracji Społecznej w Mienianach.

Lubelska Kapituła Certyfikująca działająca przy ROPS 
w Lublinie wyróżniła w tym roku 10 podmiotów ekonomii spo-
łecznej, które mogą pochwalić się nie tylko wysokiej jakości pro-
duktami i usługami, ale i fantastycznym dorobkiem w   zakre-
sie działalności społecznej. Wśród laureatów znalazło się rów-
nież Centrum Integracji Społecznej w Mienianach prowadzone 
przez miejscowe Stowarzyszenie „Przystań”. 

Certyfikat oraz statuetkę ze Znakiem „Zakup prospołecz-
ny” z rąk Pani Anny Jolanty Augustyniak - Sekretarz Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Pani Katarzyny Fus - Dyrektor ROPS 
w  Lublinie odebrała Pani Justyna Czernij-Jezierska – kierow-
nik Centrum, której towarzyszyli Pracownicy i Uczestnicy Cen-
trum, bez których obecny sukces byłby niemożliwy.

Ekonomia społeczna i podmioty działające w tej sferze od-
grywają niezwykle ważną rolę w procesie rehabilitacji społecz-
nej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. O ekonomii społecznej trzeba mówić, trzeba ją skutecz-
nie promować, by móc efektywnie wspierać jej rozwój. Poma-
ga w tym niewątpliwie Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej 
„Zakup prospołeczny”.

Znak „Zakup prospołeczny” może otrzymać podmiot eko-
nomii społecznej, który dba o jakość wytwarzanych przez siebie 
produktów i świadczonych usług. Kupując produkty opatrzo-
ne tym znakiem możemy przy okazji codziennych wydatków 
podejmować decyzje na rzecz ludzi zaangażowanych w popra-
wę swojej sytuacji życiowej i zawodowej, a przyznanie znaku to 
potwierdzenie dbałości o najwyższą jakość produktów i usług. 
Znak przyznawany jest tylko na rok. Po upływie tego czasu moż-
na się ubiegać o przedłużenie certyfikacji, bądź zgłosić do niej 
inną gałąź działalności firmy. Także kolejny rok będzie dla nas 
ogromnym wyzwaniem ALE DLA TAKICH CHWIL I LUDZI 
WARTO.
Poza wyżej opisanym osiągnięciem

Aktualnie w Centrum realizowany jest projekt współfinan-
sowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz in-
tegracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” pn. „Aktywne formy przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” p.n. „Part-
nerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne for-
my pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edy-
cja 2018r.”. Zadanie publiczne polega na wdrożeniu komplek-
sowego programu reintegracji społecznej i zawodowej ze szcze-
gólną rolą zatrudnienia socjalnego oraz dodatkowych usług spo-
łecznych w postaci asystentury rodzinnej. Beneficjentami zada-

nia jest 12 osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w trójsekto-
rowym partnerstwie, obejmującym: Powiatowy Urząd Pracy 
w  Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Sto-
warzyszenie „Przystań” w Mienianach, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Hrubieszowie oraz Gniecki Hotel&Restau-
rant, STAL-BUD Skład Materiałów Budowlanych, Gospodar-
stwo Rolne Piotr Kwoka. 

Przed Uczestnikami projektu wyjazdy integracyjno – stu-
dyjne, zwiedzanie okolic Sandomierza, Bałtowa, Roztocza 
a  także ciekawe zajęcia z zakresu kreowania wizerunku. 

Rozwijają się i integrują również  pracownicy Centrum. 
W sobotę 23 czerwca 2018 roku na terenie Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół 
nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim 
odbył się jubileuszowy „V Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej Województwa 
Lubelskiego”.  

Kadra Centrum Integracji Społecznej w Mienianach wraz 
z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie z Tyszowiec wzięła udział w roz-
grywkach. Otrzymaliśmy nawet nagrody za udział w turnieju 
i tak Nadzieją Polskiej Siatkówki – została Kamilka Koszałka na-
tomiast w kategorii „Najaktywniejszy Kibic” nagrodę otrzymał 
Szymon Lalik. Dziękujemy naszym młodym mamom, że pod-
jęły taki trud i wzięły udział w turnieju ze swoimi maluszkami. 
A aktualnie

Stowarzyszenie „ PRZYSTAŃ” Mieniany, które powoła-
ło i  prowadzi  CIS podejmuje aktualnie starania by poszerzyć 
ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej. W tym celu przy-
gotowujemy się do dwóch działań. Planujemy utworzenie na te-
renie Gminy Wiejskiej Hrubieszów oraz Gminy Miejskiej Hru-
bieszów dwóch Klubów Integracji Społecznej, w ramach pro-
jektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji za-
trudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec 
wykluczenia społecznego”. Działalność Klubów zgodnie z zało-
żeniami projektu pozwoliłaby na zaangażowanie do współpra-
cy istniejących organizacji pozarządowych oraz jednostek sa-
morządowych z terenu Gminy i Miasta Hrubieszów w kierunku 
zwiększenia katalogu usług na rzecz osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Kolejne działanie to założenie spółdzielni 
socjalnej. Jesteśmy w trakcie realizacji tego działania, w tym celu 
podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem „NIEOBOJĘT-
NI” z Hrubieszowa. Spółdzielnię otwieramy jako osoby prawne 
i planujemy zatrudniać w szczególności absolwentów CIS Mie-
niany oraz osoby niepełnosprawne. Nasze działania pozwolą na 
stworzenie kompleksowej ścieżki reintegracji społecznej i zawo-
dowej i będą alternatywą dla naszych Uczestników na każdym 
etapie ich rozwoju zawodowego. 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIENIANACH
Z CERTYFIKATEM „ZAKUP PROSPOŁECZNY” 
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Jubileusz 5-lecia Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach
31 sierpnia 2018r.

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach powsta-
ło 5 lat temu w lokalu po byłym biurowcu PGR. Dziś integru-
je mieszkańców gminy Hrubieszów, pomaga im odnaleźć się 
w trudnej nieraz rzeczywistości, znakomicie prosperuje na lo-
kalnym rynku i słynie w regionie nie tylko z przygotowywania 
znakomitych potraw. Pierwsze otwarte warsztaty to remonto-
wo – budowlany, rolno – porządkowy oraz gastronomiczny 
dziś funkcjonuje dodatkowo warsztat opiekuńczo – porząd-
kowy oraz gastronomiczno – cukierniczy. Przez pięć lat dzia-
łalności, reintegracji społecznej i zawodowej poddaliśmy 157 
osób z terenu gminy Hrubieszów. Dzięki ciężkiej pracy ludzi, 
determinacji kierownictwa i pracowników Centrum oraz do-
brej współpracy z władzami samorządowymi ciągle się rozwi-
jamy i zmieniamy szarą rzeczywistość czego doskonałym przy-
kładem są indywidualne przypadki życiowych zmian naszych 
uczestników. Jubileusz  5 – lecia istnienia CIS w Mienianach 
był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. 
Wyniosłość tego wydarzenia podkreśliła obecność przybyłych 
gości oraz poruszane tematy :

1. Centrum wczoraj, dziś i jutro – wystąpienie Pani Justy-
ny Czernij – Jezierskiej Kierownika Centrum Integracji 
Społecznej w Mienianach oraz Pani Aleksandry Muzyczuk 
pierwszego kierownika CIS,
2. Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społeczne-

go – wystąpienia Pani Katarzyny Fus Dyrektora Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Pani Iwony 
Kędziery,
3. Korzyści współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z Cen-
trum Integracji Społecznej – wystąpienie Pani Danuty Gery-
nowicz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Hrubieszowie,    ▶▶
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4. Wystąpienia Pana Jana Mołodeckiego Wójta Gminy Hru-
bieszów,
5. Wyzwania dla zatrudnienia socjalnego w Polsce – wystą-
pienie Pana Pawła Wiśniewskiego specjalisty w zakresie eko-
nomii społecznej,
6. Ekonomia społeczna a biznes – współistnienie, konkuren-
cja czy partnerstwo – wystąpienie Pana Piotra Kwoki przed-
stawiciela sektora biznesowego,
7. Czym dla mnie jest Centrum? – wystąpienie uczestników 
warsztatów reintegracji społeczno- zawodowej Pani Katarzy-
ny Watrak oraz Pani Magdaleny Kapica.

Przybyłym gościom dziękujemy za obecność, docenienie 
naszej działalności i za podjęcie tak ważnych tematów. Uczest-
nikom za miłe słowa, które są najważniejszą, najbardziej żywą 
wizytówką naszego Centrum. Serdeczne podziękowania skła-
damy dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie 
naszej uroczystości. 

Całość uroczystości umilił dodatkowo występ zespołu 
Młyn z Hrubieszowa. Dziękujemy Panom za piękną oprawę 
muzyczną oraz możliwość uczestniczenia w prezentacji tak wy-
sokiego poziomu interpretacji piosenki i poezji. 

Kadra CIS Mieniany
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej 
„STELLA” w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2018r.  realizują 
projekt: „Bliżej pracy - kompleksowe działania aktywizacji i in-
tegracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS 
Gminy Wierzbica”. Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Dzia-
łanie: 11.1 Aktywne włączenie.

Głównym celem projektu jest zahamowanie zjawiska uza-
leżnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz po-
prawa dostępu do rynku pracy.

Grupą docelową są osoby wykluczone, w tym dotknię-
te ubóstwem lub zagrożone wykluczeniem społecznym, które 
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkają na tere-
nie Gminy Wierzbica oraz pozostają bez zatrudnienia. Działa-
nia projektowe są kierowane do osób bezrobotnych należących 
do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pra-
cy,  o niskich kwalifikacjach zawodowych i niepełnosprawnych 
oraz pozostałych klientów pomocy społecznej.

Wśród uczestników projektu są między innymi osoby do-
świadczające przemocy psychicznej, samotne matki, które na 
co dzień borykają się z trudnościami wychowawczymi, osoby 
z problemem uzależnienia od alkoholu, dlatego też wsparcie 

projektowe zostało zaplanowane tak, aby w pełni odpowiadać 
na potrzeby osób uczestniczących. Do współpracy przy realiza-
cji działań projektowych zostali zatrudnieni specjaliści z wielo-
letnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu zajęć.

Działania projektowe zostały podzielone na dwie edycje: 
I edycja była realizowana w 2017 roku i uczestniczyło w niej 10 
kobiet i 2 mężczyzn, II edycja  realizowana obecnie dla 5 ko-
biet i 7 mężczyzn.

Wszyscy uczestnicy projektu w ramach kontraktu socjal-
nego realizowali Indywidualne Plany Działań poprzez udział 
w  Programie Aktywizacji i Integracji lub w Klubie Integracji 
Społecznej. 

Każdy miał możliwość uczestnictwa zarówno w zajęciach 
grupowych jak i indywidualnych prowadzonych przez psycho-
loga,  doradcę zawodowego, pracownika socjalnego, prawnika. 
Uczestnicy KIS aktywnie podnosili swoje kwalifikacje na szko-
leniach zawodowych prowadzonych przez wykwalifikowanych 
instruktorów. Uczestnicy PAI mieli możliwość uczestniczyć 
w pracach społecznie użytecznych. Najbardziej zaangażowane 
i zmotywowane osoby, po ukończeniu zajęć aktywizacyjnych, 
mogły skorzystać z oferty staży u pracodawców.

Szczegółowy zakres wsparcia dla uczestników Programu 
Aktywizacji i Integracji obejmował szereg zajęć, treningów, 
warsztatów, których treści każdorazowo były dostosowane do 
wcześniej zdiagnozowanych potrzeb grupy.   ▶▶

Dobra praktyka współpracy OPS i KIS
w małej gminie wiejskiej
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Psycholog swoją pracę z grupą skupił na warsztatach samo-
poznania, podczas których każdy miał możliwość określenia wła-
snych umiejętności, popracować nad zmianą postaw i wartości 
w odniesieniu do pracy zawodowej, wzmocnić motywację do ak-
tywności zawodowej.

Doradca zawodowy uczył procesu wyznaczania celów, ze 
szczególnym uwzględnieniem celów zawodowych. Ponadto 
wszyscy uczestnicy mieli możliwość nauczyć się sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych i potrenować przygotowanie do roz-
mowy kwalifikacyjnej. 

Pracownik socjalny podczas swoich zajęć starał się ukierun-
kować uczestników na wyznaczanie celów społecznych, w  tym 
umiejętne organizowanie czasu, w tym czasu wolnego. 

Po zakończeniu PAI każdy uczestnik miał możliwość reali-
zacji prac społecznie użytecznych w wymiarze 40 godzin mie-
sięcznie. Prace społecznie użyteczne były wykonywane na tere-
nie Gminy Wierzbica w formie robót ogrodniczych i porządko-
wych tj. sadzenie krzewów, kwiatów, pielęgnacja zieleni.

Działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej 
w  Klubie Integracji Społecznej były realizowane w porozumie-
niu z partnerami KIS czyli z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 
lokalnymi pracodawcami. Zajęcia zostały podzielone na dwa blo-
ki: reintegrację społeczną i reintegrację zawodową. 

Reintegracja zawodowa obejmowała poradnictwo prawne, 
warsztaty motywacyjne i poradnictwo psychologiczne, eduka-
cję zdrowotną, doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu przedsię-
biorczości, warsztaty integracyjne. Natomiast reintegracją zawo-
dową były specjalistyczne szkolenia zawodowe służące podnie-
sieniu kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumenta-
mi w zawodzie kucharz i drwal – operator pilarki. 

Profile szkoleń zawodowych były wybrane po uzgodnieniu 
z pracodawcami, którzy gwarantowali organizację miejsc stażo-
wych oraz zatrudnienie w wybranych zawodach. Po zakończeniu 
I edycji projektu 4 uczestniczki spośród pięciu, podjęły zatrud-
nienie.

Całkowita wartość projektu wynosi 253.000,00 zł, nato-
miast wkład własny 37.950,00 zł. 

Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski stwierdził, że 
środki pozyskane  z Europejskiego Funduszu Społecznego  na re-
alizację projektu w dużej mierze wspomagają Gminę Wierzbica 
w przedsięwzięciach skierowanych do najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców. Dzięki tym środkom Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Wierzbicy w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Wspie-
rania Aktywności Społecznej „STELLA” w latach 2017-2018 
może zintensyfikować swoją pracę wobec wybranej grupy klien-
tów i objąć specjalistycznym wsparciem w zakresie reintegracji 
społecznej i zawodowej 24 osoby.

Realizacja projektu poprzez podejmowanie  komplekso-
wych działań w stosunku do osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej przyczyni się do osiągnięcia 
jednego z celów głównych wskazanych w Gminnej Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych, a mianowicie przeciwdzia-
łanie bezrobociu.

Przyczynę bezrobocia w gminie stanowi między innymi 
brak ofert pracy, brak zakładów pracy, duża odległość do miast, 
nasycony rynek pracy w gminie co skutkuje ubóstwem, bezrad-
nością życiową i koniecznością korzystania ze świadczeń pomo-
cy społecznej. Najczęściej występującym powodem korzystania 
z pomocy jest właśnie bezrobocie. Problem ten jako dominują-
cy w 2017 roku zgłosiło 130 rodzin. Dlatego też watro organizo-
wać kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, a każde przedsięwzięcie po-
zwalające zaktywizować choćby najmniejszą grupę osób jest bar-
dzo cenne.

Wszystkie zaplanowane zadania realizowane z osobami bio-
rącymi udział w projekcje nie tylko dają możliwość zdobycia za-
wodu i zaistnienia na rynku pracy, ale również przyczyniają się 
do zwiększenia samooceny, poczucia własnej wartości i pewno-
ści siebie, aby  nie bać się podejmować decyzji, które mogą się 
przyczynić nie tylko do zdobycia kwalifikacji i podejmowania za-
trudnienia, ale również lepszego funkcjonowania w życiu spo-
łecznym, a także radzenia sobie z trudnościami.

Beata Sienkiewicz – Kierownik OPS w Wierzbicy
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V Turniej Piłki Siatkowej Pracowników 
Jednostek Organizacyjnych Pomocy 

Społecznej Województwa Lubelskiego

W sobotę 23 czerwca 2018 roku na terenie Powiato-
wego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji przy 
Zespole Szkół nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w To-
maszowie Lubelskim odbył się jubileuszowy „V Turniej 
Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych 
Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego”. Ceremo-
nii otwarcia dokonał Andrzej Walczak – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powia-
tu Tomaszowskiego.

Jubileuszowy V Turniej został zorganizowany przez 
Stowarzyszenia „Nasze Miasto”, LTM-„Lubię To Miasto” 
z Tomaszowa Lubelskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz jednostki organiza-
cyjne pomocy społecznej. Patronat honorowy nad Turnie-
jem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki Jarosław Stawiarski, Marszałek Wojewódz-
twa Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski Przemysław 
Czarnek, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech 
Żukowski oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

W rozgrywkach udział wzięli pracownicy Jednostek 
Organizacyjnych Pomocy Społecznej z terenu Woje-
wództwa Lubelskiego, w tym: GOPS Hrubieszów – CIS 
i SOW Mieniany, MOPS Tomaszów Lubelski, MOPR 
Lublin, GOPS Krzywda, GOPS Łuków, MOPS Świdnik, 
MOPS Nałęczów, pracownicy jednostek pomocy społecz-
nej Powiatu Krasnostawskiego, GOPS Niemce, PCPR Lu-
blin oraz pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, KPP Tomaszów Lubelski i służby socjalne Obwodu 
Lwowskiego.

Wszystkie drużyny otrzymały numery startowe oraz 
odbyło się oficjalne losowanie, według którego zawodni-
cy rozegrali mecze. Do sportowej rywalizacji zagrzewa-
li licznie przybyli kibice, wśród których kibice Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim 
wiedli prym, otrzymując tym samym wyróżnienie w kate-
gorii „Najlepszy Klub Kibica”. Natomiast w kategorii „Naj-
aktywniejszy Kibic” nagrodę otrzymał Szymon Lalik.

Turniej odbywał się według zasad fair play i w du-
chu sportowej rywalizacji. Turniej wygrała reprezentacja 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, na-
tomiast drugie miejsce zajęła reprezentacja pracowników 
jednostek pomocy społecznej Powiatu Krasnostawskiego. 
Trzecie miejsce na podium przypadło reprezentacji Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. ▶▶



Ponadto uczestnicy zostali nagrodzeni w kategoriach: 
Fair Play – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Lublinie, a w kategorii Najbardziej Zgrany Team – 
ex aequo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczo-
wie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Naj-
lepszy Zagrywający – Wiktoria Nowosad ze służb socjal-
nych Obwodu Lwowskiego, Najlepszy Rozgrywający – Nata-
lia Bany z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyw-
dzie, Najlepszy Atakujący – Milena Grygiel z Komedy Po-
wiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Najlepszy Bloku-
jący – Anna Dałek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Niemcach, Najlepsza Zawodniczka – Paulina Radzi-
kowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łuko-
wie, Najlepszy Zawodnik – Marcin Sadowski z reprezentacji 
pracowników pomocy społecznej w Powiecie Krasnostaw-
skim, Najlepszy Przyjmujący – Magdalena Pietrzak z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, Najbardziej 
Ekspresyjny Zawodnik – Małgorzata Puchacz z reprezentacji 
pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadzie-
ja Polskiej Siatkówki – Kamila Koszałka z reprezentacji Cen-
trum Integracji Społecznej w Mienianach.

Po wręczeniu pucharów, pamiątkowych dyplomów, me-
dali, nagród oraz statuetek, rozgrywki zostały oficjalnie za-
mknięte przez Jacka Pawłuckiego – Przewodniczącego Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miasta To-
maszów Lubelski. 

Turniej dofinansowany jest ze środków pochodzących 
z budżetu państwa przez Ministra Sportu i Turystyki na zada-
nia z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie – re-
alizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
– w ramach programu „Sport dla Wszystkich”.

Tekst i zdjęcia: D.T.

— SPORT —
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W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Try-
bunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Spo-
łecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Lublinie.

Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą X edycji Eu-
ropejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 
100-lecia odzyskania Niepodległości. Uroczystego otwarcia 
Targów dokonał Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego wraz z Panią Anną Jolantą Augu-
styniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego. Wzięło w nich 
udział 30 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie so-
cjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-y, organiza-
cje pozarządowe.

Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich 
przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami 
i  ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezento-
wanych stoiskach można było znaleźć produkty wytworzone 
przez osoby niepełnosprawne, bezdomne czy długotrwale bez-
robotne, a także produkty regionalne z różnych zakątków Lu-
belszczyzny.

Sektor społeczny reprezentowały przedsiębiorstwa spo-
łeczne, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe, 
które oferowały zróżnicowany katalog towarów i usług – od 
gastronomii, po rękodzieło artystyczne.

Formuła Targów umożliwiła Lublinianom i turystom od-
wiedzającym Stare Miasto wsparcie działalności prezentują-
cych się podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup wy-
jątkowych i niepowtarzanych wyrobów. Na stoisku Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie można było za-
poznać się z ideą ekonomii społecznej oraz zdobyć informa-
cje o projektach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Lublinie i Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działa-
jące w subregionach.

Podczas targów można było również kupić lub otrzymać 
nieodpłatnie ciekawe i wartościowe przedmioty, skosztować 
wyrobów garmażeryjnych, wytwarzanych przez prezentują-
cych się wystawców oraz wzbogacić swoją wiedzę na temat 
przedsiębiorczości społecznej.

Dla odwiedzających Targi przeprowadzone zostały kon-
kursy z nagrodami dotyczące wiedzy z zakresu ekonomii spo-
łecznej oraz występy artystyczne i wokalne w wykonaniu wy-
stawców z terenu całego województwa. Całość wydarzenia 
uświetniły występy Pani Agnieszki Wiechnik.

Targi Ekonomii Społecznej zostały zrealizowane w ra-
mach projektu pozakonkursowego ROPS w Lublinie pt.: 
„Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działa-
nie 11.3 Ekonomia Społeczną.

Wyrażam nadzieję na spotkanie w przyszłym roku, na któ-
re już serdecznie Państwa zapraszam!!!

Katarzyna Fus - Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie od 
1 marca 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy RPO 
WL pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecz-
nego”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

W ramach projektu pt. „Ekonomia społeczna – drogo-
wskaz rozwoju społecznego” realizowane są działania koordy-
nujące ekonomię społeczną na terenie województwa lubelskie-
go.

Celem projektu jest koordynacja rozwoju oraz systemu 
wsparcia sektora ekonomii społecznej rozumiana jako wyzna-
czanie kierunków rozwoju, włączanie ekonomii społecznej do 
strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z ryn-
kiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczo-
ści, usług użyteczności publicznej oraz innymi kierunkami, 
w  ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii 
społecznej.

W ramach powyższego celu realizujemy następujące zada-
nia:

• Budowanie platformy współpracy samorządu wojewódz-
twa z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami orga-
nizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia spo-
łecznego;
• Koordynacja regionalnych sieci współpracy sektora ekono-
mii społecznej;
• Wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym;
• Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widocz-
ności podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regio-
nalnym;
• Włączanie podmiotów edukacyjnych szkół i uczelni wyż-
szych w działania z zakresu ekonomii społecznej poprzez or-
ganizację spotkań informacyjnych dotyczących ekonomii 
społecznych.

Projekt skierowany jest do:
• Jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek orga-
nizacyjnych realizujących zadania w obszarze włączenia spo-
łecznego;
• Szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych;
• Podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw 
społecznych i podmiotów o charakterze reintegracyjnym – 
CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
• Otoczenia ekonomii społecznej OWES.

W ramach projektu  odbywają się również coroczne spo-

tkania wspierające samorządy lokalne i inne instytucje w ob-
szarze ekonomii społecznej w ramach platformy współpracy, 
krajowe wizyty studyjne i tak w tym roku zaplanowano czte-
ry dwudniowe wizyty na terenie województwa świętokrzyskie-
go, mazowieckiego oraz lubelskiego, spotkania Regionalnego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, spotkania sieciują-
ce dla CIS/KIS, Spółdzielni socjalnych, ZAZ-ów, WTZ oraz 
OWES-ów, konwenty, targi, gale, a także spotkania informa-
cyjne dotyczące ekonomii społecznej na terenie szkół ponad-
podstawowych oraz uczelni wyższych.

Pozwolą Państwo, że przybliżę poszczególne działania re-
alizowane w ramach przedmiotowego projektu. Otóż Usta-
wa o zmianie ustawy o pomocy społecznej i niektórych innych 
ustaw, nadaje regionalnym ośrodkom polityki społecznej wio-
dącą rolę w koordynowaniu działań na rzecz sektora ekonomii 
społecznej w regionie.

Działania obejmują w szczególności rozwój infrastruktu-
ry usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i za-
wodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, inspirowanie i promowanie nowych metod dzia-
łań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecz-
nej i zawodowej, wspieranie rozwoju partnerskiej współpra-
cy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świad-
czącymi usługi aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecz-
nej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

Istotnym działaniem jest monitorowanie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości społecznej służącej zwiększeniu aktywno-
ści społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, a także zwiększanie kompetencji służb 
zajmujących się aktywizacją, integracją oraz reintegracją spo-
łeczną i zawodową osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Lublinie we współpracy z Zespołem ekspertów ds. promo-
cji i wdrażania ekonomii społecznej w województwie lubel-
skim, opracowali „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwo-
ju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w wo-
jewództwie lubelskim na lata 2013 -2020, którego naczelną wi-
zją jest LUBELSKIE – MIEJSCEM PRZYJAZNYM EKONO-
MII SPOŁECZNEJ.

Wszystkie zainteresowane podmioty bardzo serdecznie  
zapraszam do udziału w projekcie. 

Katarzyna Fus - Dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie

Ekonomia społeczna
drogowskaz rozwoju społecznego
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