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Kiedy po raz pierwszy wysłu-
chałam wykładu pani Kingi 
o roli ekonomii społecznej w na-
szym życiu, pomyślałam, że rola 
instytucji, którą panie repre-
zentujecie, to wypisz wymulaj 
rola Janosika. Wszak szukacie 
bogatych, żeby dzięki ich pie-
niądzom pomóc biednym.
Trochę to jednak pani upraszcza.

Ale proszę przyznać, że tylko 
trochę. Kiedy po raz pierwszy 
miałam kontakt z panią Kingą, 
to właśnie przekonywała przed-
siębiorców, że zarabianie pie-
niędzy dla samego gromadzenia 
dóbr może w pewnym momen-
cie przestać dawać satysfakcję 
i że od momentu, kiedy dojdzie 
się do takiego wniosku, powin-
no się pomyśleć o dobroczynno-
ści, działalności charytatywnej. 
Jednym słowem, namawiała 
pani tych, którzy mają już 
dużo, żeby wsparli tych, którzy 
nie mają nic. Ale rzeczywiście 
nie namawiała pani nikogo 
z tego szacownego grona do roli 
Janosika. 
No właśnie. Przedstawiłam na-
rzędzia, czy też sposoby na to, jak 
pomagać i jakie korzyści mogą 
płynąć z tej pomocy i dla tego, 
który pomaga i dla tego, któremu 
ta pomoc jest potrzebna. Bo mó-
wiliśmy o ekonomii społecznej, 
która służy pomaganiu osobom 
wykluczonym społecznie czy 
też zagrożonym wykluczeniem. 
W tejże ekonomii prócz tych, 
którym pomoc jest potrzebna, 
ogromnie ważni są też ludzie, 
którzy chcą im pomóc. Czasem 

pomoc ta polega na tym, że trzeba 
kogoś uczyć życia od nowa, nie-
mal od podstaw: że trzeba być od-
powiedzialnym, samodzielnym.

Przedstawiła Pani nawet kon-
kretne przykłady, jak pomóc 
ludziom będącym bardzo da-
leko od rynku pracy. Wśród 
nich, jeśli dobrze pamiętam, był 
Cieszyn. 
Cieszyn i Wielkopolska to ikony 
ekonomii społecznej, ponieważ 
tam z jakiegoś powodu jest sporo 
osób bezdomnych, uzależnionych 
- czyli po prostu wykluczonych. 
W Cieszynie powstała stolarnia, 
w której zatrudnione zostały oso-
by bezdomne. Powstał też dom, 
w którym pracownicy mogli za-
mieszkać.

I rozumiem, że te przykłady 
chcą panie przenieść na nasz, 
mielecki rynek. 
U nas są setki osób, które potrze-
bują takiego wsparcia. I nie mó-
wimy tu tylko o  uzależnionych, 
ale też o takich, którym z jakiegoś 
powodu zawalił się świat, czy to 
na skutek choroby, czy utraty ko-
goś bliskiego, czy w końcu na 
skutek niepełnospraw-
ności spowodowanej 
n i e szczęś l iwym 
wypadkiem. Pod 
koniec września 
tego roku 339 
osób niepełno-
sprawnych wid-
niało w rejestrze 
bezrobotnych 
w mieleckim 
urzędzie pracy. 

Oczywiście, można kogoś cho-
rego czy niepełnosprawnego za-
mknąć w ośrodku pomocy, w któ-
rym utrzymanie kosztuje od 3 do 
5 tysięcy złotych miesięcznie, ale 
można też pomóc mu w normal-
nym funkcjonowaniu, w godnym 
życiu na własny rachunek. 

I temu właśnie służy ekonomia 
społeczna?
Tak właśnie! I spółdzielnie, 
w których takie osoby znajdą 
pracę, dzięki którym będą mogły 
wrócić do danego życia, a jeśli to 
niemożliwe, przejdą rehabilita-
cję, bo praca może i tak działać.
Ale do tego, by stworzyć miejsca 
pracy, potrzebny jest kapitał, czyli 
właśnie ci przedsiębiorcy, od któ-

rych zaczęłyśmy naszą rozmowę.

No tak, ale jak ich znaleźć?
Pracownicy mieleckiego biura 
ROWES są wszędzie tam, gdzie 
tych przedsiębiorców można 
spotkać: na targach pracy, forach 
biznesowych, spotkaniach roz-
maitych fundacji zrzeszających 
przedsiębiorców. 

Pani Kinga znalazła też osiem-
dziesięciu sześciu mieleckich 
milionerów...
Na razie fi zycznie ich nie znala-
złam. Skorzystałam tylko z da-
nych urzędu skarbowego.To tylko 
liczby, nie konkretni ludzie...

A jak przekonać, żeby poma-
gali? Przecież nie każdy czuje 
taką misję...
Pomoc może się opłacać. To je-
den z argumentów, który należy 
przedstawiać przedsiębiorcom. 
A mamy sporo do zaoferowania: 
dofi nansowania, pomoc prawną, 
pomoc księgową, marketingową, 
doradztwo. Są spore kwoty i uła-
twienia dla tych, którzy zechcą 
zatrudnić osoby defaworyzowa-

ne na rynku pracy. Są jednak 

i tacy przedsiębiorcy, którzy po 
wielu latach prowadzenia swoje-
go biznesu dochodzą do wniosku, 
że jedyna rzecz, jaką stworzyli, to 
biznes, który przynosi pieniądze. 
A chcieliby czegoś więcej. Na 
przykład chcą pomagać, prowa-
dzić działalność charytatywną.

I udaje się ich znaleźć?
Są tacy przedsiębiorcy, którzy 
chcą prowadzić przedsiębiorstwa 
społeczne. Wśród mieleckiej 
społeczności są też fi lantropii, 
którzy przekazują darowizny na 
rzecz organizacji pozarządo-
wych.Trzeba jednak 
zaznaczyć, że rolą 
a n i m a t o r ó w 
z ROWES 
jest łączenie 
ludzi, a nie 
wychodzenie 
z inicjatywą 
i szukanie 
chętnych do 
tej inicjatywy. 
Oczywiście, 
możemy wy-
chodzić z po-
mysłami, ale   
ich nie realizuje-

my. Badamy zasoby i stwarzamy 
okazję, by ci, którzy potrzebu-
ją pomocy i ci, którzy mogliby 
przyjść z pomocą, spotkali się ze 
sobą, na przykład u nas, w inku-
batorze ROWES. I kiedy już się 
spotkają, musimy się umiejętnie 
wycofać i zostawić im możliwość 
napisania ich własnego scenariu-
sza.

Czy są jakieś sukcesy, którymi 
mielecki ROWES może się już 
pochwalić?
Są, czego dowodem jest spotka-

nie, na które oczywiście 
zapraszamy.

Trudna sztuka pomagania

„ROWES – szansą rozwoju 
sektora ekonomii społecznej 
w subregionie II” 
realizowany jest  w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

Okres realizacji projektu: 
01.01.2017 r. -31.12.2019 
r.

Budżet projektu: 25 910 
731,00 zł

Obszar realizacji projektu to 
powiaty:
- strzyżowski,
- ropczycko-sędziszowski,
- dębicki,
- mielecki,
- tarnobrzeski,
- miasto Tarnobrzeg

Cel projektu:
Wzmocnienie sektora eko-
nomii społecznej w subre-
gionie II w latach 2017-
2019 poprzez utworzenie 

247 miejsc pracy w przed-
siębiorstwach społecznych.

W projekcie mogą wziąć 
udział:
podmioty ekonomii społecz-
nej,
przedsiębiorstwa społeczne 
oraz ich zrzeszenia,
osoby prawne zaintereso-
wane założeniem lub prowa-
dzeniem działalności w sek-
torze ekonomii społecznej,
par tnerstwem na rzecz roz-
woju ekonomii społecznej 
i przedsiębiorstw społecz-
nych, które posiadają jed-
nostkę organizacyjną na te-
renie w/w powiatów,
osoby fizyczne zaintereso-
wane założeniem lub prowa-
dzeniem działalności w sek-
torze ekonomii społecznej,
które mieszkają lub uczą się, 
lub pracują na terenie wy-
mienionych powiatów.

Dotacje na stworzenie nowych 
miejsc pracy, czyli przedsiębior-
stwa społecznego, zatrudnia-
jącego do 5 osób oddalonych 
od rynku pracy i spełniających 
wytyczne znajdujące się w re-
gulaminie ROWES, wynoszą 25 
tysięcy za jednego pracowni-
ka. Każdy pracownik powinien 
być zatrudniony na minimum 
pół etatu. Prócz tego jest też 
wsparcie pomostowe dla każdej 
z osób - jest to 2 tys. zł. brutto 
miesięcznie. Trwa ono 1 rok. 

Ponadto  ROWES zapewnia 
wsparcie doradcze, bezpłatną 
księgowość, wsparcie marke-
tingowe i prawne. 
Projekt „Rzeszowski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
ROWES - szansą rozwoju sekto-
ra ekonomii społecznej w subre-
gionie II” jest współfinansowany 
z pieniędzy Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkar-
packiego na lata 2014 - 2020.
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Anna Wnuk (z lewej) i Kinga Bielec

O projekcie ROWES
Pojęcie ekonomii społecznej jest 
bardzo szerokie. Aby je dobrze 
zrozumieć, warto opisać insty-
tucje stanowiące „rdzeń” tego 
środowiska – tzw. przedsię-
biorstwa społeczne. Najbardziej 
popularną i często stosowaną 
definicją jest ta sformułowana 
przez pracowników europejskiej 
sieci badawczej EMES (Europe-
an Research Network).
Według niej za przedsiębiorstwo 

społeczne uznaje się działalność 
o celach głównie społecznych, 
której zyski w założeniu są re-
inwestowane w te cele lub we 
wspólnotę, a nie w celu maksy-
malizacji zysku lub zwiększenia 
dochodu udziałowców czy też 
właścicieli. EMES określa kry-
teria społeczne i ekonomiczne, 
którymi powinny charakteryzo-
wać się inicjatywy wpisujące się 
w ekonomię społeczną.

Pomoc się opłaca

Ekonomia społeczna - definicja:

O poszukiwaniach tych, którym potrzebna jest pomoc oraz tych, którzy tą pomocą mogą służyć, z Kingą Bielec i Anną Wnuk z Rzeszowskiego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej w Mielcu rozmawia Katarzyna Sobieniewska - Pyłka.

Pierwszym efektem działań 
animatorów i doradców mielec-
kiego Rzeszowskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
jest fi rma gastronomiczna, któ-
ra powstanie jeszcze w tym roku 
i zatrudni pięć niepełnospraw-
nych osób.

Pomysłodawcą tego przed-
sięwzięcia jest Marek Kosiński, 
prezes i założyciel Podkarpackiej 
Fundacji Rozwoju Regional-
nego. - Prace nad punktem ga-
stronomicznym, który będzie 
zaopatrywać w posiłki mieleckie 
instytucje, są już na ukończeniu 
- zapewnia pan Marek. - Mamy 
biznesplan, znaleźliśmy lokal do 
tego celu. I oczywiście wsparcie, 
nie tylko fi nansowe, z ROWES

W tym przedsiębiorstwie spo-
łecznym pracę znajdą osoby nie-
pełnosprawne, które od lat poszu-
kiwały zatrudnienia. - Nie miałem 
problemu, by znaleźć pracowni-
ków - zapewnia Marek Kosiński. 
- Kiedyś pracowałem w fi rmie za-

trudniającej osoby niepełnospraw-
ne, więc kontakty miałem. 

Pan Marek, który przez wiele 
miesięcy współpracował z ani-
matorami i doradcami z ROWES 
w Mielcu, zadbał o wszystko. Na-
wet o to, by jego przyszli pracow-
nicy mieli zapewniony dojazd ze 
swoich domów do miejsca pracy. - 
Od lat staram się pomagać i cieszę 
się, że i tym razem się udało. KSP

Pierwszy sukces

Marek Kosiński kończy już pracę 
nad przedsiębiorstwem społecznym 
zatrudniającym niepełnosprawnych.
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