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Zobacz co nowego
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LOKALNE - PRZEZ
WSPÓŁPRACĘ DO
SUKCESU

INNOWACJE
SPOŁECZNE CZYLI CO
ZROBIĆ ŻEBY SIĘ
UDAŁO

WZAJEMNE ZAUFANIE
W PODMIOTACH
EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Partnerstwo lokalne - przez współpracę
międzysektorową do sukcesu
D a w n i e j , ro z w i ą z y w a n i e m
danych problemów społecznych
i gospodarczych zajmowała się
jedna, wyspecjalizowana instytucja. Powodowało to sytuacje
w których specjaliści z różnych
dziedzin nie wiedzieli nawzajem
o swoich kompetencjach i zasobach. Czasy te, należą bezpowrotnie do przeszłości. Aktualnie
wiemy bowiem, że ujęcie danego
problemu całościowo, wymaga
współpracy między osobami,
instytucjami, czy organizacjami
reprezentującymi właśnie różnorodne specjalizacje.

RYSUNEK: MAPA POTENCJALNYCH PARTNERÓW.
ŹRÓDŁO: BUDOWANIE I PROWADZENIE PARTNERSTW.
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Gdy mówimy o partnerstwie lokalnym,
mamy na myśli platformę współpracy
pomiędzy zróżnicowanymi partnerami, którzy
zespołowo planują, projektują oraz oczywiście
realizują określone inicjatywy, mające na celu
rozwój lokalnego środowiska społecznogospodarczego. Działania podejmowane są
wspólnie, w sposób systematyczny w oparciu
o innowacyjne środki i metody, by w konsekwencji
budować tożsamość lokalną wśród
członków danej społeczności.
Wypracowanie współpracy międzysektorowej
może stać się szansą rozwoju lokalnego, sprzyjającą realizacji celów społecznych. Wyróżniamy tu trójkąt współpracy, czyli płaszczyznę
działań na rzecz społeczności lokalnych,
tworzoną przez trzy określone sektory. W skład
I sektora wchodzi samorząd terytorialny oraz
administracja publiczna, II sektor tworzy biznes
i lokalne firmy prywatne, na III sektor z kolei
składają się organizacje pozarządowe.
Nie ma nakazu, by partnerstwo tworzyli przedstawiciele wszystkich sektorów funkcjonujących
na danym obszarze. Ważne jest jednak to, aby
byli to partnerzy, którym zależy na rzeczywistej
i efektywnej, a nie deklaratywnej współpracy.
Przykładem lokalnego partnerskiego
działania, niosącego wymierną pomoc dla
środowiska społeczno-gospodarczego jest
rokroczna akcja „Nowy Plecak Na Nowy Rok
Szkolny”. Inicjatorem wydarzenia 15 lat temu
był obecny Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk, który aktualnie sprawuje honorowy patronat nad akcją.
W 2016 roku odbyła się jubileuszowa, XV edycja akcji, podczas której udało się zebrać
fundusze na zakup 250 plecaków z pełnym
wyposażeniem o wartości 220 złotych każdy.
Wyprawki zostały przekazane najbardziej
potrzebującym dzieciom z terenu miasta Częstochowy.

Dzięki otwartości lokalnych przedsiębiorców
organizatorzy pozyskali również środki finansowe na zakup najpotrzebniejszych materiałów
dla podopiecznych klubów środowiskowych
funkcjonujących przy Stowarzyszeniu Na Rzecz
Pomocy Dziecku i Rodzinie "DLA RODZINY”
i Fundacji Chrześcijańskiej Adullam.
Od trzech lat akcja „NOWY PLECAK NA NOWY
ROK SZKOLNY” zostaje zwieńczona festynem
rodzinnym w organizację którego zaangażowane zostają podmioty zarówno sektora
publicznego, prywatnego, jak i obywatelskiego, przez co inicjatywa zyskuje na rozmachu i randze. Z roku na rok działania partnerskie owocują możliwością niesienia pomocy
i radości coraz to większej liczbie rodzin.
Sukces akcji z całą pewnością wynika
z poprawnie postawionej diagnozy środowiskowej oraz skierowania działań w obszary
w których partnerzy mogą wykorzystać swoje
doświadczenie i zasoby.
Drugim przykładem ukazującym lokalną
współpracę międzysektorową jest bal
„Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie Rozwiń
Skrzydła”, którego pierwsza edycja odbyła się
w Częstochowie w roku ubiegłym. Inicjatorem
Balu i pomysłodawcą był Radny Miasta
Częstochowy Dariusz Kapinos. W organizację
wydarzenia włączyło się ponadto
częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz
Pomocy Dziecku i Rodzinie "DLA RODZINY",
które utworzyło Program Spełnione Marzenia,
oraz Agencja Reklamowa Manager.
Program Stypendialny „Spełnione Marzenia”,
ma na celu wsparcie w rozwoju uzdolnionych
dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej, zamieszkałych na terenie Miasta Częstochowy. Program
Stypendialny realizowany jest pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.
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OGŁOSZENIE O NABORZE NA TWORZENIE MIEJSC
PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
Informujemy o planowanym naborze dokumentów rekrutacyjnych na tworzenie miejsc
pracy w przedsiębiorstwach społecznych–
nowych spółdzielniach socjalnych zakładanych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne, istniejących przedsiębiorstwach społecznych oraz
podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne.

• zamieszkałe na terenie Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego (w przypadku osób czasowo zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego
dopuszcza się złożenie oświadczenia
o zamieszkiwaniu na terenie SP);

Nabór dokumentów zostanie przeprowadzony
w terminie od 01.02.2017 – 28.02.2017.

• zamierzające utworzyć wraz z Grupą
Inicjatywną spółdzielnię socjalną na terenie
Subregionu Północnego Województwa
Śląskiego, w: mieście Częstochowa, powiecie
częstochowskim, powiecie myszkowskim lub
powiecie kłobuckim;

Dotacja jest przyznawana na stworzenie miejsca pracy dla:
1. Osób bezrobotnych, w rozumieniu art.
2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm
zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie
z ww. ustawą);
2. Osób, o których mowa w art. 2 pkt 1a
i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225 i Nr 205, poz. 1211, z późn. zm.);
3. Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
4. Osób do 30. roku życia oraz po
ukończeniu 50. roku życia, posiadające status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, które spełniają dodatkową przesłankę
osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
5. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające dodatkowo
wymagania zgodnie z programem wsparcia:

• będące osobami niezatrudnionymi;

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadające wpisu do rejestru Ewidencji Działalności
Gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi
w Krajowym Rejestrze Sądowym (w rejestrze
przedsiębiorców) lub nie mające zarejestrowanej działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową);
• dostarczą kompletne dokumenty
rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji
określonym w § 9;
• nie uczestniczące w tym samym czasie
w innym projekcie dotacyjnym w ramach
Poddziałania 9.3.1 RPO WSL, a także osoby,
które nie skorzystały lub nie korzystają
równolegle z innych środków publicznych na
pokrycie wydatków związanych z podjęciem
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
lub założeniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków
POKL, Funduszu Pracy, PFRON oraz środków
oferowanych w ramach RPO WSL.
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PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA
ORGANIZACJI Z TISE
Od 06.02.2017 przedsiębiorstwa społeczne
mogą składać wnioski o udzielenie preferencyjnej pożyczki na finansowanie ich działalności (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy). Operatorem projektu będzie Towarzystwo
Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA
w 12 województwach (w pozostałych 4 województwach rolę operatora pełni Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego).

dowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kościelne osoby prawne, Zakłady Aktywności
Zawodowej, Centra Integracji Społecznej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej i spółki nonprofit). Teraz będą mogły uzyskać środki na
wzmocnienie i rozszerzenie swojej działalności
oraz na realizację nowych przedsięwzięć
społeczno-ekonomicznych.

Środki przeznaczone na pożyczki
pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i wynoszą
28,7 mln. zł. Do czerwca 2018 roku TISE udzieli
co najmniej 446 pożyczek, a korzystający ze
środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270
miejsc pracy.

Pożyczki będą udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zatrudniającym do
250 osób) – zarówno społecznym start-up’om
(„Pożyczka na start”- do 100 tys. zł, do 5 lat,
oprocentowanie od 0,88% w skali roku) jak
i przedsiębiorstwom społecznym działającym
na rynku dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój”do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowanie od
1,75% w skali roku). Oprocentowanie pożyczek
jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy
od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki
muszą generować korzyści społeczne!

W ostatnich dniach grudnia 2016 TISE wygrało
przetarg zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i podpisało umowę
dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorstw
społecznych.
Przedsiębiorstwa społeczne to organizacje
łączące działalność społeczną i ekonomiczną–
mówi Joanna Wardzińska, wiceprezes TISE. Do
tej grupy zaliczają się organizacje pozarzą-

Szczegóły oferty znajdą Państwo na

www.tise.pl
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Środki finansowe na organizację przedsięwzięcia pokryli sami przedsiębiorcy i uczestnicy
balu, zaangażowani w działania na rzecz
sektora ekonomii społecznej, a było to blisko
90 par. Program Spełnione Marzenia finalnie
został zasilony kwotą 13.000 złotych, dzięki
czemu pomoc otrzymali uzdolnieni
podopieczni częstochowskiej organizacji
pozarządowej.

Efektywnie zaplanowane bezpośrednie działania partnerstwa, oparte o nowe sieci współpracy oraz realizację innowacyjnych projektów
mogą mieć istotny wpływ na rozwój lokalnego
środowiska społeczno-gospodarczego, czego
dowodem są powyższe inicjatywy.

PIKNIK AKCJI PRZYCIĄGNĄŁ TYSIĄCE OSÓB

Na dzień 11 lutego 2017 roku zaplanowano już
drugą odsłonę wydarzenia, bowiem sukces
pierwszej edycji i wymierność niesionej
pomocy odbił się szerokim echem wśród
lokalnej społeczności.
Działania partnerskie powinny być oparte na
budowaniu platformy współpracy, a także
umacnianiu grupy, stąd każdy z przedsiębiorców mógł wystawienniczo zaprezentować
swoją działalność podczas balu. Działania
partnerskie na wstępnym etapie swojego
funkcjonowania, na podstawie analizy możliwości, doświadczenia i zasobów, powinny
skupiać swoją aktywność na jednym polu, by
być jak najbardziej efektywnym. Taka postawa
została wdrożona przy okazji organizacji
właśnie balu „Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie Rozwiń Skrzydła”.
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Siła partnerstwa opiera się na grup-owym działaniu. Wśród pożądanych mocnych stron
partnerstwa, występujących przy okazji opisywanego przedsięwzięcia warto wyróżnić
r z e c z y w i s t e z a a n g a ż o w a n i e l o ka l n e g o
samorządu, zapewniony udział kluczowych
osób – lokalnych liderów, dostęp do funduszy,
w tym przypadku prywatnych, szerokie zaangażowanie, a także sprzyjającą atmosferę, na
którą wpłynęła między innymi niezwykle
uroczysta i podniosła aura balu

Jako animator, zachęcam do zawiązywania,
a także rozwoju partnerstw i sieci współpracy
pomiędzy administracją publiczną, biznesem
i organizacjami pozarządowymi. Jest to
bowiem wyjątkowy model pozwalający wyjść
naprzeciw środowiskowym potrzebom, zaangażować społeczność lokalną, pozyskiwać
finansowanie projektów, czy nawiązywać nowe
kontakty i zdobywać bezcenne doświadczenie.

Mamy nadzieję, że artykuł Was zainspiruje!
Zachęcamy do angażowania społeczności,
korzystania z nowoczesnych technologii
i wdrażania innowacji społecznych w Waszych
organizacjach!
Justyna Całusińska
Animator
jaustynac@jowes.pl
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INNOWACJE SPOŁECZNE CZYLI CO
ZROBIĆ ŻEBY SIĘ UDAŁO
Innowacje społeczne to działania mające na
celu poprawę jakości życia społeczeństwa.
Wyzwania przed którymi stoją obecnie
lokalne społeczności m.in. tworzenie nowych
miejsc pracy, walka z marginalizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, problem starzenia się społeczeństwa itp. stanowią
ogromny obszar do zmiany, co oznacza
ogromny potencjał dla rozwoju innowacji
społecznych.
Pomysły na rozwiązania mają nie tylko
odpowiadać na potrzeby społeczne i wyzwania
dzisiejszych czasów, ale także wspierać rozwój
gospodarczy. Innowacje społeczne powinny
zatem spełniać gospodarcze wyzwania danego
regionu, przynosząc korzyści nie tylko
społeczeństwu, ale także lokalnym przedsiębiorcom. Z tego powodu muszą one być
realizowane zarówno w obszarze biznesu jak
i poza nim, muszą opierać się na współpracy
różnych środowisk – lokalnych społeczności,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw
oraz podmiotów publicznych. Dzięki takiej
współpracy powstają lepsze i lepiej dopasowane do społeczno-ekonomicznych potrzeb
rozwiązania przy wzajemnej inspiracji, motywacji, wymianie pomysłów i dobrych praktyk.

Już sama idea, że rola człowieka, wykorzystanie jego potencjału w rozwiązywaniu
p ro b l e m ó w j e s t k l u c z o w e , z n a c z y
innowację społeczną! Czyli nie chodzi
tutaj o to, aby człowiek był tylko beneficjentem, ale przed wszystkim współtwórcą
tych innowacji, w różnych rolach i na
różnych etapach ich kreowania.

Fakt, że jesteśmy uczestnikami wirtualnej
społeczności internetowej oraz posiadamy
dostęp do nowoczesnych technologii
i mediów bez wątpienia sprzyja rozwojowi
innowacji społecznych. Komunikowanie
innowacji powinno odbywać się w sposób
atrakcyjny, aby mogły one być z sukcesem
wdrażane, a nowe technologie informatyczne
dają nam do tego doskonałe narzędzia.
Najpopularniejsze obecnie innowacje
społeczne to crowdfunding i fundraising, czyli
współfinansowanie różnego rodzaju działań
i projektów oraz crowdsourcing związany
z wymianą wiedzy i doświadczeń.
Crowdfunding
Crowdfunding, zwany także finansowaniem
społecznościowym, daje pomysłodawcom
rożnego rodzaju przedsięwzięć możliwość
pozyskiwania środków na ich realizację.
Osobami finansującymi projekty są głównie
członkowie społeczności wirtualnych, którzy
drobnymi wpłatami wspierają pomysłodawców
projektów. W zamian, wspierającym oferowane
są określone korzyści. Mogą to być produkty
lub usługi np. bilet, egzemplarz książki, płyta
CD (w przypadku crowdfundingu nie udziałowego) lub akcje (w przypadku crowdfundingu
udziałowego).
Finansowanie społecznościowe jest w Polsce
w pełni legalne, ale warto korzystać z rozwiązań
technicznych i prawnych oferowanych przez
specjalne portale, które zapewniają ochronę
zarówno autorów projektów, jak i osób wspierających dane projekty. W Internecie funkcjonuje co najmniej kilka popularnych serwisów,
które udostępniają każdemu możliwość
zbierania funduszy na dany cel. Działające
w Polsce portale to m.in.:
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nym stanie. Ale czemu
ludzie mieliby niszczyć
cudzą własność? Jest to
utarty przez lata brak zaufania i błędne koło. „Nie
użyczę mu tego, bo mi
zniszczy”, „Nie chciał się
podzielić to zniszczę mu
to na złość”. Można tego
uniknąć poprzez dążenie
do zaufania i wspólne
działanie zmierzające ku
dobremu zachowaniu
i współpracy społeczności.

ci wystarczy pozytywna
współpraca i postawienie tak zwanego
pierwszego kroku.
Jak zaufanie pomaga
w osiągnięciu wspólnego celu? Chcecie
zbudować plac zabaw
na osiedlu, park rowerowy, tor do jazdy na
rolkach lub po prostu
zorganizować wspólne
wydarzenie? Zaufajcie
innym, którzy mają takie
same wartości i dążą
do osiągnięcia tego
samego celu. Każdy
człowiek i każda organizacja ma swoje doświadczenie, swoje znajomości, swoją wiedzę.
Kilka organizacji działających wspólnie może
zdziałać więcej niż jedna
działająca samodzielnie. Zaufanie w jest bezsprzecznie jednym z fundamentów ekonomii
społecznej, bez którego trudno byłoby cokolwiek zdziałać. Ekonomia współdzielona natomiast, przenikając się w wielu aspektach
z ekonomią społeczną, jest całkowicie zbudowana na zaufaniu i bez niego nie miałaby racji
bytu.

ZAUFANIE

I WSPÓLNE
DZIAŁANIE

TO SPOIWO
SUKCESU

Zaufanie jest istotnym
czynnikiem współpracy
z ludźmi i także ogólnego
sukcesu. Jako przykład
budowania zaufania można podać dobrą praktykę miasta Dąbrowa
Białostocka. Na terenie
tego miasta odbyła się
gra terenowa dla całej szkolnej społeczności.
Była zorganizowana w ramach akcji „wspólne
przebywanie – wzmacnia zaufanie”. Tak jak
ekonomia współdzielona wymaga zaufania,
ponieważ oddajemy lub wypożyczamy swoje
dobro zupełnie obcej osobie, tak tutaj
rozwiązujemy problemy i działamy przy
współpracy innych osób. Uczestnicy podczas
gry wykorzystywali swoją wiedzę ogólną
i umiejętności interpersonalne. Na zakończenie
realizacji projektu w jednej ze szkół zostały
przeprowadzone szkolenia z podstaw komunikacji empatycznej, skutecznej komunikacji,
słuchania i mówienia z empatią jako ułatwiającego rozwiązywanie konfliktów oraz brania
odpowiedzialności za własne czyny. Gra
terenowa i wspólne zajęcia, czyli wspólne
spędzanie czasu miały na celu zbudowanie
wzajemnego zaufania i odniosły one sukces!
Często do zbudowania relacji i podstaw ufnoś-

Paula Wypych
Animator JOWES
e-mail: paula@jowes.pl
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WZAJEMNE ZAUFANIE W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach ekonomii społecznej współistnieją podmioty prowadzące wyłącznie działalność pożytku publicznego oraz podmioty
prowadzące dodatkowo działalność gospodarczą. To co je łączy to przeznaczanie
pozyskanych środków na cele statutowe
i stawianie zawsze na pierwszym miejscu dobra społeczności. Budowanie wspólnych
relacji i wzajemnego zaufania jest nieodzownym elementem
działań podmiotów
ekonomii społecznej. Niestety uzyskanie zaufania ludzi nie jest rzeczą łatwą do osiągnięcia. Ludzie boją się otworzyć przed innymi,
nawet przed bardzo dobrze sobie znanymi
osobami. Wolą pracować i działać indywidualnie, aby ktoś nie mógł ich nie tylko zranić,
ale również zawieść.
Zaufanie jest uczuciem które niestety
bardzo łatwo zawieść - „Zaufałem, współdziałałem – on mnie zawiódł, skończyło się na
porażce”. Gdyby ludzie mieli pewność, że nie
zostaną zranieni, skrzywdzeni, czy oszukani to
łatwiej mogliby się otworzyć i działać wspólnie,
chociaż w niektórych dziedzinach. Mówimy
tutaj o zaufaniu biznesowo-działaniowym, które
jest niezbędne do wypracowania wspólnych
inicjatyw i podejmowaniu wspólnych działań.
Pod pojęciem wspólnego działania mamy tu na
myśli dzielenie się obowiązkami i sukcesami,
ale również porażkami. Często słyszymy
pytanie „a co ja mogę z tego mieć?”- „a dużo”.
Począwszy od podziału zadań, mniejszego
zakresu obowiązków i natężenia pracy, aż po
korzyści społeczne i finansowe. Przecież wszystkim pytającym chodzi zazwyczaj o korzyści
finansowe. W związku z nimi należy wspomnieć
o ostatnio coraz
modniejszej ekonomii
współdzielonej.

W dużym skrócie ekonomia współdzielona to po prostu dzielenie się posiadanymi zasobami. Przykładem może być popularna witryna BlaBlaCar, zajmująca się oferowaniem wspólnych przejazdów, oraz witryna
Airbnb pośrednicząca w wynajmie mieszkania
lub pokoi podczas nieobecności właściciela.
Idea ekonomii współdzielonej to: po co posiadać, skoro chcemy używać. Chcąc wywiercić
dziurę w ścianie potrzebujemy dziury, a nie
wiertarki, którą można przecież od kogoś
pożyczy. Chcąc jechać do stolicy, potrzebujemy się tam znaleźć, a nie używać samochodu.
Wspólna konsumpcja to współpraca, która
przynosi wiele korzyści:

beesfund.com– crowdfunding udziałowy i nie
udziałowy; wspólnicy.pl – crowdfunding udziałowy; crowdangels.pl – crowdfunding udziałowy; polakpotrafi.pl – różne typy projektów,
możliwy jedynie crowdfunding nieudziałowy;
wspieramkulture.pl – projekty kulturalne;
wspieram.to.pl – różne typy projektów, możliwy jedynie crowdfunding nie udziałowy.

nizacji, którzy się z nią identyfikują. Dotyczy
to zarówno darczyńców indywidualnych jak
i biznesowych. Ważne jest, aby pamiętać, że
f u n d ra i s i n g n i e p o l e g a n a p ro s z e n i u
o pieniądze, tylko na inspirowaniu darczyńców
i sprawianiu, żeby zaangażowali się w działanie
i uwierzyli, że dzięki temu mogą zrobić coś dobrego.

Każde przedsięwzięcie może pozyskać finansowanie. Wymaga to oczywiście dobrego
przygotowania, budowania wiarygodności
i zaufania, transparentności i przede wszystkim
zaangażowania. Wartością dodaną crowdfundingu jest z pewnością możliwość
przetestowania zainteresowania danym
pomysłem, zebranie pierwszych ambasadorów
marki i zyskanie rozgłosu.

Możliwości kontaktu z potencjalnym darczyńcą
jest wiele – poprzez media społecznościowe,
stronę internetową, telefonicznie. Komunikacja
jest ważna na każdym etapie, nie tylko na
początku. Organizacje powinny pamiętać
o transparentności swoich działań, o tym aby
informować o rezultatach, co pozwala na
budowanie długoterminowych relacji i zaufania. Każdemu darczyńcy należy także podziękować za pomoc i wsparcie oraz powiadomić
go, jak wykorzystane zostały podarowane przez
niego środki.

• oszczędzamy pieniądze – proponując komuś
wspólny przejazd do innego miasta lub kraju,
płacimy mniej za paliwo i zyskujemy
kompana do rozmowy w czasie drogi.
• wspieramy rozwiązania przyjazne dla natury–
po co 2 pojedyncze osoby mają jechać
2 różnymi samochodami w to samo miejsce,
skoro mogą jechać wspólnie.
• szczodrość i wspólnota – ludzie okazują
wsparcie sobie nawzajem, czują się doceniani i potrzebni.
W ekonomii współdzielonej ważne jest
więc zaufanie, które nie jest tylko miękką kompetencją, ale praktycznym i dającym się ocenić
zasobem, który można swobodnie zbudować.
Tradycyjna wymiana rynkowa polega na nabywaniu prawa własności do obiektów i przedmiotów, przez co regulowana jest postawa
i odpowiedzialność wobec posiadanej rzeczy.
Udostępniając swoją własność obcej osobie
możemy odzyskać ją z powrotem w nieideal-
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Fundraising
Fundraising oznacza pozyskiwanie funduszy
lub zasobów rzeczowych na rozwój organizacji,
dzięki czemu mogą one skuteczniej realizować
swoje założenia i cele statutowe. Prowadzenie
działań fundraisingowych może zapewnić
organizacji stabilizację finansową, zwiększenie
przychodów i uniezależnienie od dotacji publicznych.
Fundraising związany jest głównie z budowaniem relacji z darczyńcą, opartej na zaufaniu.
Najważniejsi są ludzie – sympatycy danej orga-

Fundraising wymaga determinacji, odwagi,
cierpliwości oraz wiedzy. Podobnie jak
pozyskiwanie grantów, zajmuje sporo czasu,
z tą różnicą, że dobrze zaplanowana kampania
zawsze przynosi zyski. Warto zainwestować
w szkolenie ludzi lub zatrudnienie eksperta ds.
fundraisingu, ponieważ od tego w dużej
mierze zależy sukces kampanii. Oprócz
umiejętności sprzedażowych i marketingowych, skuteczny fundraiser musi posiadać
pewne predyspozycje, takie jak przede wszystkim komunikatywność, otwartość oraz
odporność na stres i porażki. Zatrudnienie
odpowiedniej osoby, tak jak zaplanowanie
budżetu na promocję to niezbędne inwestycje
– tego nie da się zrobić za darmo. Jest to
jednak inwestycja, która się zwróci.
Pamiętajmy jednak, że zaangażowanie członków organizacji jest równie ważne. Chociaż
pozyskiwaniem pieniędzy od darczyńców zajmuje się fundraiser, to pozostali członkowie
i wolontariusze organizacji także muszą identyfikować się z kampanią na każdym jej etapie,
wiedzieć jakie są jej cele i oczekiwane efekty.
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WARTO WIEDZIEĆ!!!
Wkrótce rusza STREFA FUNDRAISERA
Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej! Szkolenia, konferencje,
seminaria tematyczne, spotkania!
Szczegóły wkrótce na naszej stronie
www.jowes.pl

Crowdsourcing społeczny
Crowdsourcing rozumiany jest jako „mądrość
tłumu”. Większość z nas zna metodę burzy
mózgów często wykorzystywaną do rozwiązywania problemów lub kreowania pomysłów.
Crowdsourcing to nic innego jak zaproszenie
większej liczby osób do burzy mózgów w celu
pozyskania wiedzy, opinii i doświadczenia.
Dyskutując o wyzwaniach społecznych przed
jakimi stoi dzisiaj nowoczesny świat, na myśl od
razu przychodzą nam zasoby finansowe lub
rzeczowe. Tymczasem crowdsourcing pozwala
na wykorzystanie talentów i kreatywności
indywidualnych jednostek do skutecznego
rozwiązywania problemów społecznych
i tworzenia nowych pomysłów.
Crowdsourcing nie jest nowym zjawiskiem,
jednak rozwój nowoczesnych technologii,
głównie Internetu, otworzył nowe możliwości
efektywnego wykorzystania tego narzędzia
(Wikipedia i YouTube są przykładami dobrze
prezentującymi idee wykorzystania crodwsourcingu). Crowdsourcing może przybierać
różne formy. Mogą to być pojedyncze inicjatywy lub cykliczne działania realizowane na
własnej, specjalnie stworzonej do tego platformie lub działania z wykorzystaniem już
istniejących platform przeznaczonych do realizacji takich zadań (np. platforma MillionYou).
Często spotykaną formą jest konkurs, w którym
zwycięża jeden pomysł. Najlepsze pomysły
mogą być wyłonione przez samych uczestników, jak również przez daną organizację.
Ważne jest, aby właściciele zwycięskich

pomysłów zostali nagrodzeni, aby ich projekty
stały się inspiracją do działania lub zostały
wdrożone w życie.
Korzyści dla organizacji i uczestników są
nieocenione. Crowdsourcing jest sprytną
metodą na zaplanowanie rozwoju organizacji,
konsultowania ważnych spraw społecznych,
zdobywania opinii na temat produktów czy
usług oraz uzyskanie informacji na temat
potrzeb i oczekiwań danej społeczności.
Ponadto, budowana jest wspólnota ludzi zainteresowanych konkretnym zagadnieniem–
może to być duży potencjał w kolejnych
działaniach. Dla uczestników jest to olbrzymia
szansa na zaprezentowanie swoich pomysłów,
czy też sprawdzenie własnych sił. Uzyskują oni
narzędzie do zaistnienia i współuczestniczenia
w procesie tworzenia.
Obecnie na wartości zyskuje model, polegający na większym sprecyzowaniu grupy docelowej, która byłaby bardziej dopasowana do
danego działania. Pojawia się wiele nowych
kampanii, adresowanych do wąskich grup
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
do brania udziału w konkursie. Kwalifikacje te
nie muszą oczywiście opierać się jedynie na
wykształceniu czy wykonywanym zawodzie.
Wykorzystywany może być potencjał osób
pasjonujących się danym tematem, posiadających doświadczenie czy wiedzę.
Innowacje społeczne w praktyce
Przykładem wdrażania innowacji społecznych
w Częstochowie jest powstała w zeszłym roku
Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że Alternatywa
21”. Klubokawiarnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, wpisując się idealnie
w model przedsiębiorczości społecznej. To
nowe miejsce na mapie Częstochowy kojarzy
się nie tylko z dobrą kawą i smacznym jedzeniem, ale przede wszystkim z aktywizacją i rozwojem zawodowym osób z niepełnosprawnością oraz wdrażaniem innowacji społecznych.
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O swoim doświadczeniu w wykorzystaniu
crowdfundingu i fundraisingu mówi Prezes
Spółdzielni Paweł Bilski:
”Jeżeli chodzi o crowdfunding mamy doświadczenie z dwóch akcji. W pierwszej zebraliśmy
wymaganą kwotę, a nawet więcej. Zbieraliśmy
na kamerę, wynik to 1 095 zł. W akcję głównie
zaangażowali się rodzice naszych
podopiecznych. Druga akcja to zbieranie
pieniędzy na remont spółdzielni socjalnej.
Potrzebowaliśmy 16 500 zł. Za pośrednictwem
portalu www.pomagam.im (www.wspieram.to)
zebraliśmy 3 581 zł. Nie był to pełen sukces,
jednak patrzymy na to w kategoriach, że rzeczy
które się zawsze udają, najpewniej nie są innowacyjne. Takie działania są zawsze obarczone
ryzykiem, a małe porażki są motywujące. Bez
wątpienia zyskaliśmy cenne doświadczenie,
wyciągnęliśmy wnioski i … usłyszał o nas świat.
Co do fundraisingu, to tu mamy naprawdę
czym się pochwalić. Chociażby podczas
remontu lokalu Spółdzielni Socjalnej "Jasne, że
alternatywa 21" udało nam się współpracować
z najlepszymi z najlepszych – zresztą mieliśmy
taki cel. Stwierdziliśmy, po rozmowach z Dyrektor Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce, że
powinniśmy realizując tak ważne społecznie
inicjatywy, zaprosić do współpracy najlepszych
z najlepszych, aby Ci podzielili się swoimi produktami. Tym samym stawialiśmy na społecznie
odpowiedzialny biznes – i udało się. Współpraca z Wkręt-Met Klimas, DOSPEL, Press-Glass,
ALFA utwierdziła nas w przekonaniu, że można
zaangażować wielkie firmy w dobro wspólne.
Dodatkowo rzesza mniejszych firm również
nam pomogła. Zapraszam Cię na kawę do
Alternatywy – tam na jednej ze ścian znajdują
się tabliczki naszych partnerów/darczyńcówjest ich łącznie 24 a to i tak nie wszyscy! Na dniach jedna z firm za darmo zamontuje nam czujki bezpieczeństwa i kamery! Wystarczy zapoczątkować tę iskrę, zaangażować przez co
uwspólnić sukces i cieszyć się z wyników. ”

Jak teraz o tym mówię i myślę jak kiedyś
załatwienie dla nas 100 zł było sukcesemto nie wierzę, że się udało. Super! Bo
plany na nowy rok jak sama wiesz są
ambitne - a bez pomocy sponsorów nie
damy rady.
Innowacje społeczne mają prowadzić do rozwoju nowych obszarów współpracy oraz lepszego wykorzystania zasobów nie tylko finansowych, ale także wiedzy, doświadczenia
i umiejętności społeczeństwa. Warunkiem
sukcesu jest odpowiednie zdefiniowanie
problemu społecznego, któremu będzie
dedykowana kampania, wyznaczenie celu,
zapewnienie atrakcyjnych działań marketingowych i komunikacyjnych. Ważne jest, aby
pomysł był autentyczny, możliwy do wdrożenia.
W tej sferze działań nie można pozwolić sobie
na fikcję lub sztuczne angażowanie odbiorcy.
Trzeba oczywiście pamiętać, że ilość potrzeb
społecznych będzie zawsze większa niż ilość
zasobów i innowacja społeczna polega na tym,
aby zostały one dobrze dobrane.

Mamy nadzieję, że artykuł Was zainspiruje!
Zachęcamy do angażowania społeczności,
korzystania z nowoczesnych technologii
i wdrażania innowacji społecznych w Waszych
organizacjach!

Patrycja Szlempo
Doradca kluczowy
JOWES
patrycja@jowes.pl
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