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Opracowanie, którego lekturę Państwo rozpoczy‐
nacie, zostało przygotowane przez młodych
działaczy Ekonomii Franciszka na zlecenie
Caritas Polska dla projektu Caritas Laudato Si’.
Celem naszego projektu jest wzrost świadomości
ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
wzajemnych powiązań kryzysów przyrodniczego
i społeczno-ekonomicznego. W odpowiedzi na
apel papieża Franciszka, zamieszczony w ency‐
klice Laudato Si’, staramy się zwiększać nie tylko
samą świadomość, ale również wyposażać
Państwa w konkretne narzędzia, dzięki którym
możliwe jest dokonanie zmiany, niezbędnej dla
przywrócenia człowiekowi godności i spra‐
wiedliwości – naczelnych zasad katolickiej
nauki społecznej.
Takim właśnie narzędziem jest niniejsze Opra‐
cowanie. Znajdą w nim Państwo przykłady
konkretnych projektów, których autorzy odpo‐
wiadają na kryzys przyrodniczy każdego dnia – nie
tylko w małych decyzjach, ale również w szerszej
działalności społecznej. Jak zobaczą Państwo na
jego kartach, rozwiązaniem owego kryzysu jest
powrót do korzeni Kościoła katolickiego – do
wspólnoty. Tylko razem jesteśmy bowiem w stanie
odwrócić indywidualistyczny trend współczesnego
konsumpcjonizmu, tak by ponownie w centrum
naszych codziennych działań znalazł się człowiek
i relacje, jakie buduje on z innymi ludźmi oraz
szerzej – z całym środowiskiem, będącym wszak
naszym wspólnym domem.

2

Spis treści
CZĘŚĆ I
wprowadzenie
5 Idea i założenia Ekonomii Franciszka
8 Idea aktywności obywatelskiej na poziomie
lokalnym

CZĘŚĆ IIA
Inicjatywy Ekonomii Franciszka

60 Browar Spółdzielczy
63 Conexsus
66 NeXt – Nuova Economia per Tutti
68 Plast-Mar
72 Repair Café

11 The Farm of Francesco

76 The Laudato Si’ Challenge

14 European Carbon Farmers

CZĘŚĆ IIIA
5 milowych kroków
do Ekonomii Franciszka

18 Campus de la Transition
22 Pacar School Foundation Limited

80 5 milowych kroków do Ekonomii Franciszka
26 Inclusive Mapping
29 Educação Financeira para a Vida – EFV
32 ProAbled Academy
35 The Profit Podquest

CZĘŚĆ IIB
Projekty spoza Ekonomii Franciszka
realizujące podobne idee

CZĘŚĆ IIIB
5 małych kroków do rozpoczęcia
działalności w Polsce
88 Działalność proekologiczna w obszarze
rolnictwa
89 5 małych kroków do rolnictwa regeneratywnego
i restoracji

40 Cumbres Blancas

92 Działalność prospołeczna w obszarze
non-profit

42 Economia di Comunione

93 5 małych kroków do stowarzyszenia

45 Human Dignity Curriculum – HDC

98 5 małych kroków do fundacji

47 CoopTech Hub

102 5 małych kroków do think tanku

50 Por Igual Más

106 Działalność prospołeczna w obszarze for-profit

54 AGÁTA Rösterei & Café GmbH

108 5 małych kroków do przedsiębiorstwa społecznego

56 GOEL Gruppo Cooperativo s.c.s.p.a.

112 5 małych kroków do Ekonomii Komunii

3

Część I
Część I – Wprowadzenie

Wprowadzenie

4

„Usłyszeć wołanie ziemi i krzyk ubogich.”
Franciszek, Laudato Si’! pkt. 49

Idea i założenia
Ekonomii Franciszka

¹ Jan Paweł II, V pielgrzymka do Polski, Białystok,
5 czerwca 1991 r.
² Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 7-9.
³ Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 216-221.

Niszczenie przyrody, nadmierne wykorzysty‐
wanie surowców, zanieczyszczanie powietrza,
wody i ziemi oraz wynikające z nich globalne
ocieplenie i ekstremalne zjawiska pogodowe nie
mogą być traktowane przez katolika z obojętno‐
ścią. Wykorzystując Ziemię w sposób, który nie
pozwala jej odradzać swoich zasobów, człowiek
sprzeciwia się Boskiemu planowi i tworzy
zagrożenie dla swoich bliźnich, oddychających
zanieczyszczonym powietrzem, pijących skażoną
wodę lub zmagających się ze skutkami rosnących
temperatur (np. z podnoszącym się poziomem
wody zagrażającym nadmorskim miastom).
Papież Franciszek w swojej encyklice – Laudato Si’
– zwraca uwagę wiernych na zagrożenia,
których sami, jako uczestnicy gospodarki,
jesteśmy źródłem. Pierwszym z nich jest nisz‐
czenie środowiska naturalnego. „Przyroda cierpi
z powodu człowieka” ¹ mówił już 30 lat temu
św. Jan Paweł II w trakcie pielgrzymki do Polski.
Ojciec Święty Franciszek oraz prawosławny
patriarcha ekumeniczny Bartłomiej nie mają
wątpliwości, że taki stan rzeczy nie jest
koniecznym efektem działalności człowieka, ale
wynika z chciwości i nie liczenia się z konse‐
kwencjami pogoni za bogactwem.² Szkodliwe
działania wielkich firm, zanieczyszczających
ziemię, wodę i powietrze, są jednak napędzane
przez nieumiarkowaną konsumpcję ich klientów.
Uwierzyliśmy, że z Ziemi powinniśmy korzystać
w nieograniczony sposób, byleby móc tanio
kupić kolejną sztukę ubrania czy elektroniczny
gadżet. Ceną za to jest niszczenie przyrody,
którą Bóg stworzył, aby Go sławiła i objawiała
jego nieskończoną dobroć. Dlatego też Papież
wzywa nas wszystkich do „nawrócenia ekologicz‐
nego”³, wskazując jednoznacznie, że świadome
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niszczenie środowiska naturalnego jest grzechem.⁴
Drugim środowiskiem, które ulega degradacji jest
środowisko ludzkie, społeczne. Skupieni na dobrach
materialnych zaniedbujemy relacje społeczne
i tracimy z oczu troskę o drugiego człowieka.
Niszcząc przyrodę pogarszamy warunki, w których
będą żyły nasze dzieci i wnuki. Powstrzymać te
procesy możemy, jeśli odwrócimy się od egoizmu
w kierunku solidarności, od poszukiwania szczę‐
ścia w indywidualnej konsumpcji do odnajdywania
go w przyjaźni i wspólnocie z innymi ludźmi.
W innym wypadku warunki życia na Ziemi będą
coraz cięższe, a społeczeństwo stanie się zbiorem
wrogo nastawionych małych grup ludzi walczą‐
cych o ubywające zasoby. Ojciec Święty apeluje
więc: „ludzkość wezwana jest do uświadomienia
sobie konieczności zmiany stylu życia, produkcji
i konsumpcji”⁵. W 2019 roku papież Franciszek
zaprosił młodych ludzi z całego świata do wspól‐
nego wypracowania „paktu dla nowej ekonomii”.⁶

W marcu 2020 roku miało odbyć się kilku‐
dniowe spotkanie z papieżem w Asyżu, podczas
którego młodzi przedsiębiorcy, naukowcy, akty‐
wiści i wolontariusze w dyskusji ze światowymi
ekspertami z różnych obszarów mieli wspólnie
dzielić się doświadczeniami i pomysłami na
lepszą przyszłość dla świata. Jednak w związku
z wystąpieniem pandemii, wydarzenie przełożono
na listopad 2020 roku do przestrzeni internetowej,
a ponad 3000 zgłoszonych uczestników zapro‐
szono do pracy w ramach 12 wirtualnych grup
roboczych (tzw. wiosek).

Potrzeba stworzenia nowej ekonomii wynika
z głębokich niesprawiedliwości i mechanizmów
niszczących wspólne dobro, które zakorzenione
są we współczesnej gospodarce. W odpowiedzi
na to wezwanie setki osób zaangażowały się
w sieć Ekonomii Franciszka, której patronuje
święty Franciszek z Asyżu – wzór umiłowania
i zachwytu nad Bożym stworzeniem.

⁴ Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 2, 8.

ZARZĄDZANIE I DAR

ENERGIA I UBÓSTWO

POWOŁANIE I ZYSK

FINANSE I CZŁOWIECZEŃSTWO

BIZNES I POKÓJ

BIZNES W TRANSFORMACJI

Różnorodność grup roboczych (wymienionych
w ramce poniżej)⁷ ukazuje jak wiele jest obszarów,
które potrzebują zmian, aby to gospodarka służyła
społeczeństwu w poszanowaniu przyrody, a nie
społeczeństwo służyło produkowaniu i konsumo‐
waniu jak najwięcej.

⁵ Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 23.
⁶ Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka
z zaproszeniem na wydarzenie
Ekonomii Franciszka, 1 maja 2019 r.
⁷ https://francescoeconomy.org/wp-content/uploads/2020/10/
Villages_EoF2020_V3.pdf (ang.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]

PRACA I TROSKA

ROLNICTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KOBIETY W GOSPODARCE

ŻYCIE I STYL ŻYCIA

CO₂ A NIERÓWNOŚCI

POLITYKI PUBLICZNE I RADOŚĆ
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Grupy te organizują otwarte wykłady dostępne na
Youtube⁸ oraz prowadzą wewnętrzne dyskusje
w poszukiwaniu najlepszych form działania dla
naprawy gospodarki. Każda z 12 grup w ramach
wydarzenia online w listopadzie 2020 roku
zaproponowała po jednym postulacie wspólnego
zobowiązania nazywanego „Paktem z Asyżu”
adresowanym do ekonomistów, decydentów
politycznych, pracujących i obywateli świata.
W imieniu młodych i ubogich proszą o:

—

spowolnienie tego wyścigu,

⁸ Youtube: The Economy of Francesco Official channel (ang.),
https://www.youtube.com/channel/UCVKz5pM4geof3NvZO7GOylw
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
⁹ https://francescoeconomy.org/final-statement-andcommon-commitment/ (ang.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]

—

który nie daje Ziemi oddychać

powołanie niezależnych komisji
etycznych w dużych i zglobalizowanych
przedsiębiorstwach oraz bankach z prawem

—

dzielenie się najbardziej zaawansowanymi

weta w sprawach dotyczących środowiska,

technologiami z krajami o niskich

sprawiedliwości i wpływu na najuboższych

dochodach w celu przezwyciężenia
ubóstwa energetycznego i osiągnięcia

—

sprawiedliwości klimatycznej

wspieranie innowacyjnych
przedsiębiorców w kontekście
zrównoważenia środowiskowego,

—

umieszczenie w centrum programów

społecznego, duchowego i zarządzania

rządowych i edukacyjnych tematu
zarządzania dobrami wspólnymi

—

umożliwienie wysokiej jakości edukacji
przez państwa, duże przedsiębiorstwa

—

szacunek wobec każdego człowieka

i instytucje międzynarodowe

i nieużywanie ekonomicznych idei
w celu obrażania i odrzucania ubogich

—

zapewnienie pracującym kobietom
takich samych możliwości zatrudnienia

—

prawo do godnej pracy dla wszystkich

jak mężczyznom

gwarantowane przez politykę społeczną
każdego państwa oraz przestrzeganie
praw człowieka w ramach każdej firmy

—

zaprzestanie przeznaczania dostępnych
zasobów na produkcję broni oraz
podsycania toczących się konfliktów

—
—

zlikwidowanie rajów podatkowych

koniecznych do jej sprzedaży.⁹

reformę i powołanie nowych
instytucji finansowych wspierających
zrównoważone i etyczne finansowanie
oraz opodatkowanie spekulacyjnych
i drapieżnych finansów

Wprowadzenie

7

Idea aktywności
obywatelskiej na
poziomie lokalnym

¹⁰ Franciszek, Fratelli Tutti, pkt. 77-78.
¹¹ Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 117.
¹² Franciszek, Laudato Si’!, pkt. 119.

Wypracowane postulaty oraz internetowe
spotkania to dopiero początek drogi. Papież
Franciszek w encyklice Fratelli Tutti przywołuje
obraz miłosiernego Samarytanina jako przykład
aktywnego obywatelstwa i zaprasza każdego do
oddolnej troski wobec drugiego człowieka:
„Każdego dnia otrzymujemy nową szansę, nowy
etap. Nie powinniśmy oczekiwać wszystkiego od
tych, którzy nami rządzą – to byłoby infantylne.
Cieszymy się przestrzenią współodpowiedzialności
zdolną do inicjowania i generowania nowych
procesów i transformacji. Bądźmy aktywni w reha‐
bilitacji i wspieraniu zranionych społeczeństw.
Dzisiaj stajemy przed wielką szansą wyrażenia
tego, że jesteśmy braćmi (...). Można zaczynać
od dołu i, przypadek po przypadku, walczyć o to,
co jest najbardziej konkretne i lokalne, aż po
najdalszy zakątek kraju i świata, z taką samą
troską, z jaką podróżnik z Samarii podchodził do
każdej rany poranionego człowieka.” ¹⁰

Prawdziwa Ekonomia Franciszka ma zatem
miejsce „w terenie” wśród lokalnych społecz‐
ności, które organizują działania w nowych,
nietypowych formach. Ich cele pozornie mogą
się różnić – od produkcji „zielonej” energii,
przez ekologiczne rolnictwo, opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, ubogimi, starszymi czy
samotnymi, aż po przedsiębiorstwa, które łączą
działalność gospodarczą z realizowaniem
ważnej misji społecznej. Ale w rzeczywistości,
jak powtarza Ojciec Święty, „wszystko jest ze
sobą połączone” ¹¹ i nie ma osobnych kryzysów
– ekologicznego i społecznego, ale jeden kryzys
ekologiczno-społeczny, którego źródłem jest
brak solidarności i indywidualizm.¹² Każdy z nas
może włączyć się w tę Ekonomię Franciszka
w miejscu, w którym żyje, organizując projekt na
rzecz środowiska, potrzebujących czy wspól‐
noty. Przemawiając w Krakowie w 2016 r. podczas
Światowych Dni Młodzieży Papież Franciszek
przestrzegał nas przed myleniem szczęścia
z wygodną kanapą, która nas usypia i w konse‐
kwencji paraliżuje, „podczas gdy inni – może
bardziej żywi, ale nie lepsi – decydują o naszej
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przyszłości.” ¹³ Dalej zaś przekonywał nas, by
„pójść drogami naszego Boga, który zachęca
nas, abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi
myślącymi, animatorami społecznymi. Pobudza
nas do myślenia o gospodarce bardziej soli‐
darnej niż obecna. We wszystkich środowiskach,
w jakich jesteście, miłość Boga zachęca nas do
niesienia Dobrej Nowiny, czyniąc ze swojego życia
dar dla Niego i dla innych.” ¹⁴ Dróg do czynienia
tego jest bardzo wiele, a celem Ekonomii Fran‐
ciszka jest wskazywanie części z nich, które
oddolnie sprawiają, że nasze lokalne społeczności
i lokalne gospodarki są bardziej zrównoważone,
sprawiedliwe i solidarne.
Papież Franciszek w swojej adhortacji apostol‐
skiej Christus Vivit po Synodzie Młodych
zauważa: „Synod potwierdził, że szczególną
cechą dzisiejszej młodzieży jest zaangażowanie
społeczne, chociaż przybiera ono inne formy niż
w pokoleniach poprzednich. Obok niektórych
osób obojętnych religijnie, wielu innych gotowych
jest zaangażować się w inicjatywy wolontariatu,
aktywną postawę obywatelską i solidarność
społeczną. Trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby
ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność
młodych, oraz zachęcać ich do brania odpowie‐
dzialności. Zaangażowanie społeczne i bezpośredni
kontakt z ubogimi pozostają fundamentalną

okazją do odkrywania lub pogłębiania wiary i roze‐
znawania swojego powołania. Dostrzeżono również
gotowość zaangażowania politycznego na rzecz
budowy dobra wspólnego.” ¹⁵ Ojciec Święty pisze
także dalej o wartości pracy: „Kiedy ktoś odkrywa,
że Bóg go do czegoś wzywa, że na to został stwo‐
rzony – może to być pielęgniarstwo, stolarka,
komunikacja, inżynieria, nauczanie, sztuka lub jaka‐
kolwiek inna praca – to będzie wówczas zdolny
do wydobycia swoich najlepszych umiejętności,
ofiarności, hojności i poświęcenia się. Świado‐
mość, że nie robisz rzeczy, po to by je robić, ale
mają one sens, jako odpowiedź na powołanie
rozbrzmiewające w głębi twej istoty, aby dać coś
dla innych, sprawia, że działalność ta daje
naszemu sercu szczególne doświadczenie pełni.
To właśnie mówiła starożytna biblijna Księga
Koheleta (Koh 3,22): zobaczyłem więc, iż nie ma
nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze
swoich dzieł.” ¹⁶

¹³ Franciszek, Czuwanie w ramach
Światowego Dnia Młodzieży, Kraków
(Campus Misericordiae), 30 lipca 2016 r.
¹⁴ Tamże.
¹⁵ Franciszek, Christus Vivit, pkt. 170.
¹⁶ Franciszek, Christus Vivit, pkt. 273.
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Część IIa

Inicjatywy
Ekonomii Franciszka

Belgia

Polska
Niemcy

Hiszpania

Włochy
Chiny

Ibadan
Nigeria

Kolumbia

Manaus
Brazylia

Argentyna

The Farm of Francesco
Wioska: Rolnictwo i Sprawiedliwość
Dziedzina
rolnictwo, edukacja, przetwórstwo
żywności, tworzenie zrównoważonego
dochodu, mitygacja i adaptacja
do zmian klimatycznych

Czas powstania/działania
od czerwca 2020 r.

Miejsce
Ibadan, Nigeria & Manaus, Brazylia wraz
z innymi członkami zespołu
z Argentyny, Kolumbii, Włoch, Hiszpanii,
Belgii, Niemiec, Polski i Chin

Forma prawna
Brazylia i Nigeria: spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, Włochy i Stany
Zjednoczone: działalność non-profit
w trakcie rejestracji, Inne kraje: brak
formy prawnej

Finansowanie
obecnie ze środków własnych

Strona internetowa
https://linktr.ee/agriculture.justice (ang.)

The Farm of Francesco
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Cel projektu
Wizją the Farm of Francesco jest odwrócenie
trendu degeneracji rolniczej gleby oraz stwo‐
rzenie możliwości godnego dochodu dla
rolników przy jednoczesnej pracy w zgodzie
z cyklami natury. Innymi słowy the Farm of
Francesco promuje i rozwija rolnictwo rege‐
neratywne poprzez rozwój ekonomiczny
i społeczny młodych ludzi.

The Farm of Francesco wprowadza swoją wizję
w życie poprzez tworzenie gospodarstw mode‐
lowych (ang. Demo Farms). W ten sposób
tworzony jest model edukacji zawodowej, dzięki
któremu młodzież może zbudować regenera‐
tywne gospodarstwo rolne w swojej rodzimej
wiosce, a przez to stworzyć dla siebie miejsce
pracy i dochodu. Trzecim elementem modelu
rozwijanego przez the Farm of Francesco jest
rozwój firmy przetwarzającej żywność wyprodu‐
kowaną przez powstałe gospodarstwa.

Ludzie i historia
Inicjatorem powstania the Farm of Francesco jest
Papież Franciszek, a duchowymi patronami projektu
są Święta Klara i Święty Franciszek z Asyżu.
The Farm of Francesco powstało w odpowiedzi
na zaproszenie Papieża Franciszka do „uleczenia
Wspólnego Domu”, które Papież skierował do
uczestników Ekonomii Franciszka. W związku
z sytuacją pandemiczną praca Wioski Rolnictwo
i Sprawiedliwość, w której skład wchodzi the
Farm of Francesco, przeniosła się do formuły
zdalnej i w takiej formie trwa do dzisiaj. Grupa
powstała w czerwcu 2020 roku, model działania
uzgodniony został na przełomie września
i października 2020, a zespół dalej aktywnie
pracuje nad wdrożeniem oraz rozwojem the
Farm of Francesco.
Projekt realizowany jest przez grupę 13 osób
z dziewięciu krajów świata, Argentyny, Brazylii,
Kolumbii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Niemiec, Polski
i Chin, która odpowiedziała pozytywnie na

zaproszenie Papieża Franciszka do „uleczenia
Wspólnego Domu”. Obecnie grupa współpracuje
ze sobą w formule wolontariatu w pełni zdalnie,
nikt z zespołu the Farm of Francesco nie spotkał
się z innym członkiem zespołu od początku
współpracy do dnia dzisiejszego.
Projekty w Brazylii i Nigerii mają formę prawną
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w obu
krajach, a zespół the Farm of Francesco pracuje
obecnie nad rejestracją organizacji jako działal‐
ności non-profit we Włoszech lub w Stanach
Zjednoczonych. Obecnie projekt finansowany
jest z prywatnych środków niektórych z członków
the Farm of Francesco w celu wprowadzenia
modelu w życie. Zespół pracuje nad takim ustruk‐
turyzowaniem prawnym i finansowym projektu,
aby stał się on samofinansujący.

Więcej na temat historii the Farm
of Francesco znajduje się tutaj (ang.):
https://youtu.be/pEkLULbWtQ8

The Farm of Francesco
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Co?
W każdej z lokalizacji the Farm of Francesco
skupia się na trzech elementach:

—

rozwój gospodarstw
modelowych (obecnie
w Brazylii i Nigerii,
w przyszłości w innych
częściach świata)

—

budowa modelu
edukacji zawodowej

—

rozwój firmy przetwarzającej
żywność

Na poziomie globalnym the Farm of Francesco
promuje praktyki rolnictwa regeneratywnego
oraz rozwój modeli, które pozwalają młodzieży
na wejście do branży rolnej. Przykładem tych
działań jest partnerstwo z Uniwersytetem Geor‐
getown w Waszyngtonie, D.C.:
https://environmentaljustice.georgetown.edu/
agriculture-justice-the-farm-of-francesco/ (ang.)

Do kogo?
Na poziomie lokalnym projekt skierowany jest
do młodych ludzi, którzy chcą zostać rolnikami
regeneratywnymi, ale bez wsparcia the Farm of
Francesco nie mieliby takiej możliwości.

Na poziomie globalnym the Farm of Francesco
promuje rozwój rolnictwa regeneratywnego i taki
rozwój systemów żywnościowych, które są
regeneratywne oraz sprawiedliwe.

zakładanie gospodarstw modelowych

Jak?

rozwój programu edukacyjnego

działania lobbingowe w zakresie
promocji rolnictwa regeneratywnego

The Farm of Francesco
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Polska

European Carbon Farmers
Wioska CO₂ a Nierówności

Dziedzina
rolnictwo, rolnictwo regeneratywne,
rolnictwo węglowe, mitygacja
i adaptacja do zmian klimatycznych

Czas powstania/działania
od maja 2020 r.

Miejsce
Polska z zasięgiem działania
obejmującym Unię Europejską

Forma prawna
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
zarejestrowana w Polsce

Finansowanie
kapitał własny oraz środki pozyskane
z rynku na zasadach komercyjnych

Strona internetowa
https://www.europeancarbonfarmers.com/
(ang., pol.)

European Carbon Farmers
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Cel projektu

Ludzie i historia

European Carbon Farmers realizuje misję umiej‐
scowienia rolników w centrum wysiłków adaptacji
i mitygacji zmian klimatycznych w zyskowny dla
nich sposób. Misja ta wprowadzana jest w życie
poprzez promocję rolnictwa węglowego oraz
rozwój mechanizmów rolniczych płatności węglo‐
wych w Polsce i szerzej w Unii Europejskiej.

Zespół European Carbon Farmers to Mateusz
i Paweł Ciasnocha – założyciele Spółki. Mateusz
jest uczestnikiem Ekonomii Franciszka. Ponadto
spółka wspierana jest przez dziesięcioosobową
Radę Doradczą oraz akceleratory Climate
Accelerator (https://climateaccelerator.pl/) i Startup
Heroes (https://opnt.olsztyn.eu/startup-heroes/).

Docelowym celem European Carbon Farmers jest
zmiana modelu działania rolnictwa z konwencjo‐
nalnego na regeneratywny w sposób, który nie
zagraża żywotności finansowej indywidualnego
gospodarstwa rolnego.

Spółka European Carbon Farmers została powołana
do życia na bazie doświadczeń rodziny Ciasnocha
w prowadzeniu negatywnie-emisyjnego gospo‐
darstwa rolnego na Żuławach Wiślanych oraz
międzynarodowej perspektywy w zakresie trajek‐
torii rozwoju rolnictwa w kontekście celu
neutralności emisyjnej do roku 2050 zdobytej
przez Założyciela Spółki, Mateusza Ciasnochę.
Mateusz dzieli się swoim doświadczeniem
w 5 małych krokach do rolnictwa regeneratyw‐
nego, s. 89-91.

European Carbon Farmers
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Co?
European Carbon Farmers realizuje swoją
misję za pośrednictwem trzech działań:

—

promocji rolnictwa węglowego

—

rozwoju mechanizmów
rolniczych płatności
węglowych

—

współpracy z regulatorem
branży w celu takiego
zaprojektowania polityki
rolnej, która wspiera zmianę
modelu działalności rolnictwa
z konwencjonalnego na
regeneratywny

Do kogo?
European Carbon Farmers współpracuje z trzema
grupami interesariuszy w celu rozwoju wartości.
Te grupy to:

mądre firmy

Mądra firma

(ang. „smart companies”) kupują
rolnicze kredyty węglowe, aby
off-setować (kompensować) wpływ
emitowanych przez siebie gazów
cieplarnianych do atmosfery

rolnicy
Rolnik

Regulator
regulator

dostarczają redukcje emisji na rynek,
za którą otrzymują płatność,
jednocześnie przekształcając swoje
gospodarstwa z konwencjonalnych
na regeneratywne

sukces tworzonego właśnie rynku
rolniczych kredytów węglowych
zależy od wprowadzenia odpowiednich
ram prawnych, dlatego dokładnie
w tym celu współpracujemy
z regulatorem

European Carbon Farmers
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Proces tworzenia rolniczego kredytu węglowego
ma miejsce corocznie i składa się z czterech etapów:

Jak?

pomiary

European Carbon Farmers realizuje swoją misję
poprzez rozwój mechanizmu rolniczego kredytu
węglowego w Polsce:

Pierwszym etapem jest pomiar
aktualnych poziomów sekwestracji
węgla w glebie

metodologia

rolnik
płatność

kredyt
węglowy

Drugim etapem jest włożenie
tych pomiarów w międzynarodową
metodologię – w przypadku
European Carbon Farmers jest to
the Cool Farm Tool
https://coolfarmtool.org/ (ang.)

weryfikacja

mądra
firma
Rolniczy kredyt węglowy jest mechanizmem
finansowym, w ramach którego rolnik zmienia
swoje praktyki rolnicze (zwłaszcza poprzez
zmniejszenie intensywności uprawy oraz przy‐
krycie gleby roślinnością przez 365 dni w roku
poprzez stosowanie poplonów) w celu zmagazy‐
nowania dodatkowego dwutlenku węgla w jego
rolniczej glebie. Ten dodatkowo zmagazynowany
dwutlenek węgla sprzedawany jest firmie, która
chce off-setować swoje emisje gazów cieplarnia‐
nych do atmosfery w formule kredytu węglowego.
European Carbon Farmers jest w centrum tego
procesu i go umożliwia.

Trzecim etapem jest weryfikacja
pomiarów w ramach międzynarodowego
standardu – w tym przypadku jest to
standard ISO14064*. W tym momencie
procesu powstaje rolniczy kredyt węglowy
*https://www.iso.org/standard/66453.html (ang.)

komercjalizacja
Czwartym etapem jest sprzedaż
rolniczego kredytu węglowego na
dobrowolnym rynku redukcji emisji
gazów cieplarnianych

Więcej na temat European Carbon Farmers w pakiecie: materiałów informacyjno-marketingowych Spółki (ang., pol.):
https://www.dropbox.com/sh/rlh94k9ckh51d3d/AADQc5Y6LSSASrPUVhS6MpC-a?dl=0
prezentacji Mateusza Ciasnochy w ramach Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu (pol.):
https://kongresagrobiznesu.pl/
https://youtu.be/YXq100S3DyA
prezentacji Mateusza Ciasnochy dla ESCP Business School (ang.):
https://escp.eu/fr/node/55929
https://www.dropbox.com/sh/x156vis7qgf3kfi/AADvs5HFRq2f48-RRv_-4Hq6a?dl=0

European Carbon Farmers
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Forges
Francja

Campus de la Transition
Wioska: Życie i Styl Życia

Dziedzina
formacja, edukacja, nauka, wspólnota

Czas powstania/działania
od grudnia 2017 r.

Miejsce
Forges, Francja

Forma prawna
stowarzyszenie non-profit
zarejestrowane wg prawa francuskiego

Finansowanie
długookresowe, inicjatywa
niedochodowa, środki pozyskiwane
z różnych źródeł, m.in. darowizn oraz
prowadzonych szkoleń w rezydencji

Strona internetowa
https://campus-transition.org/
(ang., fr.)

Campus de la Transition
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Cel projektu
Campus de la Transition przedstawia jako swój
główny cel promowanie transformacji ekologicznej,
ekonomicznej i humanistycznej w odpowiedzi na
wyzwania, które wstrząsają naszym światem.
Wizja ta wiąże się z realizacją konkretnej misji,
która obejmuje takie sfery jak:
—

nowe modele ekonomiczne

—

nowe wskaźniki jakości i wydajności

—

nowe sposoby produkcji i konsumpcji

—

zarządzanie istniejącymi zasobami

—

odniesienie się do czasu (integracja

Campus de la Transition to pierwsze w swoim
rodzaju środowisko akademickie we Francji,
które gromadzi całą nową wiedzę, przemyślenia
i pojawiające się koncepcje w przytoczonych
obok aspektach. Celem jest zapewnienie prze‐
kazania nowym pokoleniom i firmom wiedzy
i umiejętności, kluczowych dla udanej transfor‐
macji ekologiczno-ekonomicznej.
Projekt dąży do tworzenia środowiska akade‐
mickiego, które gromadzi w szczególności
nauczycieli, badaczy, studentów, firmy, insty‐
tucje publiczne oraz aktywnych obywateli.
Angażuje również osoby uznane w środowisku
międzynarodowym za ich fachowość i wiedzę
w obszarze zagadnień transformacji ekolo‐
giczno-ekonomicznej.

długoterminowa) i przestrzeni
(od lokalnego do globalnego)
—

kryteria rozróżniania, co jest dobre dla
ludzkości i planety, a co nie jest

—

procesy rozważania, koordynacji
i podejmowania decyzji.

Campus de la Transition
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Ludzie i historia
S. Cécile Renouard RA, współzałożycielka Campus
de la Transition, jest profesorem filozofii w Centre
Sèvres i wykłada w l’École des Mines de Paris,
w międzynarodowej l’ESSEC Bussiness School
oraz na Sciences Po Paris.
Campus de la Transition jest stowarzyszeniem
non-profit wg prawa francuskiego, założonym
21 grudnia 2017 i zarejestrowanym w styczniu
2018. Projekt realizowany jest w zamku Château
de Forges (zamek de Forges), który został
odziedziczony w 1949 roku przez l’Institut de
l’Assomption (Instytut Zakonny Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny) pod warunkiem, że
będzie służył jako miejsce do pracy dydaktycznej.
Obecnie jest to miejsce formacji, edukacji
i spotkań: na zamku prowadzone są różne spotkania
formacyjne zarówno dla studentów jak i dla firm,
warsztaty oraz trzytygodniowa letnia szkoła.

Ponadto w tworzenie i realizację projektu zaan‐
gażowanych jest około dwudziestu osób:
wolontariuszy i aktywnych członków, wspiera‐
nych przez szersze grono osób towarzyszących,
które okazjonalnie poświęcają swój czas temu
projektowi. Zespół prowadzący działalność
Kampusu systematycznie się powiększa.
Jest to inicjatywa niedochodowa, finansowana
z różnych źródeł, w tym:
—

opłat za szkolenia odbywające się
w Château de Forges

—

opłat za pobyt długookresowy
zagranicznych studentów i naukowców

—

środków finansowych zdobytych
na realizację działań badawczych
we współpracy z przedsiębiorstwami,

Struktura dzieła składa się z pięcioosobowego
zarządu, który jest wsparty dodatkowym czte‐
roosobowym zespołem. Ośmiu członków
stowarzyszenia mieszka i pracuje na miejscu w
Château de Forges, obsługując Kampus. Nazywa
się ich „Forjoies”, tak samo jak mieszkańców
wioski Forges. Campus de la Transition tworzą
dwie rady:
—

Rada Akademicka, składająca się
z nauczycieli, badaczy i praktyków, którzy
prowadzą zajęcia

władzami lokalnymi lub instytucjami
oraz środków na współorganizację
seminariów biznesowych.
Campus de la Transistion jest również wspie‐
rany przez stowarzyszenia zainteresowane
zagadnieniami poruszanymi w tej organizacji
w celu umożliwienia zaangażowania obywatel‐
skiego i środowiskowego tego dzieła. Część
darowizn jest przeznaczana na zachowanie
wyjątkowego dziedzictwa rezydencji w Forges:
materialnego, duchowego i naukowego.

formacyjne w ramach Kampusu
—

Rada Naukowa, w której skład wchodzą
uznani profesorowie
i badacze z tematyki transformacji
ekologicznej, ekonomicznej
czy społecznej.

Na początku roku 2020 r. opublikowano nową
książkę s. Cécile Renouard, pt. „Le Manuel de la
Grande Transition”, która zbiera zasady i wartości
podtrzymywane i realizowane we wspólnocie
Campus de la Transition. Pomysły i propozycje
zawarte w książce zostały omówione na głównym
wydarzeniu Ekonomii Franciszka w listopadzie 2020.

Campus de la Transition
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Co?
Inicjatywa dąży do edukacji i formacji w zakresie
transformacji ekologicznej, ekonomicznej oraz
społecznej. W tym celu organizowane są różne
zajęcia formacyjne, spotkania i warsztaty,
badania lub projekty oraz działania związane
z transformacją, np. stosowanie modeli nisko‐
emisyjnych w różnych kontekstach.

Jak?
Są trzy filary działalności:

formacja

eksperymenty

Do kogo?
Działalność Campus de la Transition skierowana
jest do różnych osób i środowisk:

osób, które stoją przed wyzwaniami
związanymi z transformacją
ekologiczno-ekonomiczną

do studentów pierwszego i drugiego
stopnia studiów uniwersyteckich

badania-akcja

Działania odbywają się w Château de Forges,
który stanowi ważną część przesłania inicjatywy
jako przykład realizacji omawianej transfor‐
macji. Cel jest taki, aby uczynić jego otoczenie
proekologicznym miejscem promującym trans‐
formację ekologiczną i społeczną. W ten sposób
oferuje się możliwość studiowania i jednocze‐
śnie doświadczenia transformacji tego miejsca
w ekologiczny sposób.
W tym miejscu można zetknąć się z konkretnymi
zagadnieniami, takimi jak: energia budynków
i transportu, rolnictwo i żywność, włączenie do
gospodarki bioregionalnej, włączenie społeczne,
oszczędne i przyjazne życie, etyka i zarządzanie.
Te kwestie są źródłem poszukiwań naukowych
dla studentów i naukowców podczas ich pobytu
na Kampusie.

do doktorantów, nauczycieli
i naukowców (we Francji, w Europie
i w wymiarze pozaeuropejskim
międzynarodowym)

do instytucji akademickich,
lokalnych lub filantropijnych

do firm poszukujących wiedzy,
metodologii i know-how w zakresie
transformacji ekologiczno-ekonomicznej

Campus de la Transition
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Mansa i Lusaka
Zambia

Pacar School Foundation Limited
Wioska: Biznes w transformacji

Dziedzina
edukacja, technologia

Czas powstania/działania
od marca 2021 r.

Miejsce
Mansa i Lusaka, Zambia

Forma prawna
fundacja zarejestrowana
wg prawa zambijskiego

Finansowanie
pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem
kampanii „Go Fund Me” i nawiązywanie
współpracy z lokalnymi partnerami

Strona internetowa
https://pacarschool.com/
(ang.)

Pacar School Foundation Limited
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Cel projektu
Zespół Pacar School wierzy, że edukacja i tech‐
nologia są kluczem do lepszej przyszłości
młodych w Zambii. Żeby się do tego przyczynić
edukacja musi być solidna i certyfikowana. Celem
Pacar School jest zaoferowanie zambijskiej
młodzieży darmowych komputerów, bezpłatnego
łącza internetowego, bezpłatnych kursów infor‐
matycznych online, oraz dyplomu ukończenia
kursu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
Dążąc do osiągnięcia tego celu zespół Pacar
School jednoczy się w duchu wezwania płynącego
z Laudato Si’, wkładając w pracę braterstwo
i miłość, ofiarując swój czas działaniom na rzecz
dobra wspólnego.
Celem działania Pacar School jest radykalna
zmiana modelu zambijskiej edukacji i stwo‐
rzenie warunków dla lepszej przyszłości dla
zambijskiej młodzieży. Wiedza informatyczna do
której dzięki Pacar School będą mieli dostęp
młodzi ludzie w Zambii, pozwoli na lepsze
rozwinięcie przyszłości kraju, a wykwalifikowani
pracownicy będą mogli przyczynić się do uczy‐
nienia kraju bardziej sprawiedliwym i braterskim.
Co ciekawe, model kształcenia inspirowany
papieską encykliką Laudato si’, pozwoli nawiązać
w programach kształcenia specjalistycznego
w zakresie informatyki do motywów przyrodni‐
czych. Jednym z najważniejszych przesłań
encykliki, na których opiera się Pacar School jest
tzw. zrównoważony rozwój, którego niezbędnym
warunkiem jest kształcenie profesjonalistów
w zakresie nowoczesnych technologii.

Jedną z kluczowych kwestii/problemów, z którymi
Zambia się obecnie zmaga, jest zatrudnienie
młodych ludzi. Gwałtowny wzrost liczby ludności
w zderzeniu z wolno rozwijającym się oficjalnym
rynkiem pracy wywiera znaczną presję na gospo‐
darkę Zambii, której nie udaje się stworzyć
wystarczającej liczby miejsc pracy dla młodych.
Zmiany demograficzne spowodowały, że sektor
nieformalny stał się ważnym źródłem dochodów
dla młodych osób, które są biedne, niewykwa‐
lifikowane, a przez to i zmarginalizowane
w społeczeństwie. Sektor nieformalny jest
największym „pracodawcą” w Zambii, obejmując
prawie 90% populacji. Pracując w sektorze
nieformalnym młodzi ludzie borykają się
z różnymi wyzwaniami związanymi z dostępem
do godziwych możliwości zatrudnienia, godnych
środków do życia, a także zwiększeniem produk‐
tywności swojej działalności gospodarczej.
Osoby młode są grupą najbardziej narażoną na
niepewne zatrudnienie i wyzysk, a także na
ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Pacar School ma ambicję zostać pierwszą
całkowicie bezpłatną profesjonalną szkołą ICT
w Zambii, i stać się częścią systemu edukacji
młodzieży na poziomie średnim.
Kroki niezbędne do osiągnięcia docelowej formy
Pacar School obejmują pozyskiwanie funduszy
oraz otwarcie szkoły pilotażowej. Na następnym
etapie wykonana zostanie analiza dotycząca
stopnia dotarcia do młodzieży szczególnie
zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem, oraz
stopień zróżnicowania płci. Kolejne szkoły
zostaną otwarte w słabo rozwiniętych obsza‐
rach, takich jak gmina Matero.

Pacar School Foundation Limited
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Ludzie i historia
Pomysłodawcą projektu jest Patrick Mwanza, który
podzielił się nim ze swoją grupą roboczą Techno‐
logia dla Dobra Wspólnego w trakcie jednego ze
spotkań organizowanych wewnątrz wioski Ekonomii
Franciszka Biznes w transformacji. Pozostali
członkowie grupy podchwycili pomysł i grupa
zaczęła pracować nad jego realizacją.
Zespół na chwilę obecną liczy 7 osób: Patrick
Mwanza, Tatiana Fleming, Luca Campanella,
Raissa Lauar, Anne Fernandez, Martin Mapoma,
Carminha Gonzaga. Struktura zespołu jest
zdecentralizowana. Zespół działa i spotyka się
w sieci (online), ale ma też członków zaangażo‐
wanych w projekt na miejscu, w Zambii (Martin
Mapoma, MSc in Computer Science, oraz ojciec
Tresphord Kunda, Diecezja Mansa). Członkowie
zespołu współpracują również z partnerami
Rotary Club of Lusaka Metro, m.in. z Leelą Champ,
założycielką The Other Side Foundation School
for Orphans and Vulnerable Children w Lusace.
Zespół i wolontariusze są w stałym kontakcie.
Zespół spotyka się raz w tygodniu, organizując
zadania, które są do wykonania każdego dnia
tak, aby możliwa była ich realizacja przy uwzględ‐
nieniu pozostałych obowiązków członków
zespołu (stałe zatrudnienie bądź nauka). Tatiana
i Carminha są obecnie odpowiedzialne za utrzymy‐
wanie relacji i komunikację z Rotary; Luca
opracowuje kursy, które będą oferowane przez
szkołę; Patrick i Martin zarejestrowali szkołę w The
Patents and Companies Registration Agency
(PACRA) i utrzymują kontakty z lokalnymi part‐
nerami. Patrick i Luca są również odpowiedzialni
za benchmarking z innymi organizacjami, powięk‐
szając sieć kontaktów szkoły. Anne jest
odpowiedzialna ze opracowanie planu zrównowa‐
żonego rozwoju dla szkoły. Raissa i Martin będą
pomagać Luce w opracowaniu kursów od strony
technicznej i technologicznej. Celem jest rozpo‐
częcie fazy pilotażowej szkoły w sierpniu 2021.
Faza pilotażowa będzie miała miejsce w szkole
współpracującej z Diecezją Mensa (szkoła
publiczna, prowadzona w 75% z funduszy Kościoła
katolickiego, i w 25% z funduszy rządowych).

Grupa spotykała się, studiując i debatując na
tematy związane z technologiczno-ekonomicz‐
nymi wyzwaniami przed którymi stanął świat
w 2020 roku. Rozmowy dotyczyły różnych
tematów, od władzy Wielkiej Czwórki (Big Tech)
po technologie 4.0, szczególnie sztuczną inteli‐
gencję. Podążając za wezwaniem Papieża
Franciszka i encykliki Laudato Si’, grupa przyjęła
założenie, że technologię należy wykorzystać
w taki sposób, aby stała się siłą dla demokracji
i braterstwa, a nie przyczyniała się do pogłębia‐
jących się nierówności społecznych. Kolejnym
krokiem było zidentyfikowanie obszarów,
w których młodzi ludzie mają małe lub prak‐
tycznie zerowe możliwości wejścia na rynek
pracy poprzez bariery związane z brakiem
dostępu do technologii lub jej słabą jakością.
Jako że niektórzy członkowie podgrupy są
wykształceni i pracują w sektorze ICT, grupa
zdecydowała się pracować nad projektem doty‐
czącym edukacji w tym obszarze. W ramach
projektu uczniowie w Zambii uzyskają dostęp do
darmowych kursów z zakresu IT. Kursy tego typu
nie są oferowane nawet przez uniwersytety
w Zambii, podczas gdy wiedza i umiejętności tego
rodzaju są pożądane na zambijskim rynku pracy.
Pacar School została zarejestrowana 23 marca
2021 r. w The Patents and Companies Registra‐
tion Agency (PACRA), która jest organem
ustawowym Ministerstwa Handlu i Przemysłu
w Zambii. Pacar School prowadzi czynną
kampanię za pośrednictwem platformy Go Fund Me
[https://www.gofundme.com/f/un-computer-perogni-scuola-dello-zambia (wł., ang.)] i równolegle

pracuje nad pozyskaniem funduszy poprzez The
Rotary Foundation.
Długookresowy model finansowania zakłada
utrzymanie kampanii na Go Fund Me oraz nawią‐
zywanie współpracy z lokalnymi partnerami
w celu utrzymania szkoły. Grupa ciągle pracuje nad
długofalowym planem zrównoważonego rozwoju,
który obejmie również kwestie finansowania.

Pacar School Foundation Limited
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Jak?
Pacar School wyposaży szkoły w komputery,
łącza internetowe i dostęp do kursów online.
Program proponowany przez Pacar School
został stworzony tak, aby zaoferować studentom
specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ICT
przy jednoczesnym wyeliminowaniu kosztów
związanych z uzyskaniem takiego wykształcenia.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w oferowa‐
nych przez Pacar School kursach, równolegle
realizując program nauczania w ich macierzy‐
stych szkołach średnich.

Co?
Praktyczne zajęcia (kursy) uczące umiejętności
potrzebnych do pracy w sektorze ICT, na które
jest bardzo duże zapotrzebowanie w Zambii.
Zespół Pacar School będzie szkolił lokalnych
nauczycieli do prowadzenia zajęć, a laboratoria
Pacar School staną się przestrzenią do prak‐
tycznych ćwiczeń.

Do kogo?

Kursy które szkoła zamierza oferować:
—

Operating Systems

—

Frontend / Backend Developer

—

Server and Microsoft Active Directory

—

Introduction to Computer science

—

Help Desk Specialist and Social Media

uczniowie
szkół średnich

Management & Digital Marketing

Pacar School Foundation Limited
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Cały świat
Internet

Inclusive Mapping
Wioska: Polityki publiczne i Radość

Dziedzina
relacje międzyludzkie,
zasoby naturalne

Czas powstania/działania
od lipca 2020 r.

Miejsce
Internet

Forma prawna
obecnie brak formy prawnej,
nieformalny zespół wolontariuszy

Finansowanie
brak kosztów finansowych

Strona internetowa
brak

Inclusive Mapping
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Cel projektu
Mapy Łączące to nowy sposób opisywania miejsc
jako przestrzeni spotkań i relacji międzyludzkich.
Misją projektu jest tworzenie map, które nie
opisują świata poprzez kreślenie podziału (na
dzielnice, osiedla, ulice czy parki), ale opowia‐
dają o przeżyciach i lokalnych wspólnotach,
których można doświadczyć w danym miejscu.
Docelowo określenie „zasobów” gminy, osiedla,
dzielnicy czy miasta w postaci zebranych od
mieszkańców opisów, zdjęć, dźwięków, form
artystycznych itd. powinno posłużyć do przygo‐
towania mapy fizycznej i cyfrowej, ale także do
stworzenia bardziej angażujących zajęć, np. gier
karcianych czy planszowych o lokalnej społecz‐
ności. Równie ważnym etapem jest sam proces
zbierania tych informacji i relacji przez miesz‐
kańców, który powinien być możliwie najbardziej
otwarty. Misją projektu jest przeciwdziałanie
fragmentaryzacji i wykluczeniu społecznemu
dzięki zacieśnieniu więzi lokalnej społeczności.

Ludzie i historia
Pomysł powstał w trakcie internetowych spotkań
sieci Ekonomii Franciszka w 2020 roku, łączącej
młodych ludzi z całego świata. Zespół opraco‐
wujący metodę tworzenia Map Łączących
liczy 5 osób.

Inclusive Mapping
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Jak?
Podstawą do stworzenia mapy powinien być
oddolny proces zbierania informacji od miesz‐
kańców mapowanego terenu. Zaproszenie do
stworzenia mapy może obejmować zupełnie
wstępny etap, na którym wybrane zostaną rodzaje
informacji, które autorzy mapy chcą na niej
zamieścić. Głos zainteresowanych mieszkańców
pomoże określić jakie są potrzeby względem mapy
– czego wielu ludzi może nie wiedzieć o najbliż‐
szej okolicy i co ich najbardziej interesuje spośród
informacji niedostępnych na klasycznych mapach.

Do kogo?
Mapy kierowane są przede wszystkim do miesz‐
kańców danego miasta lub okolicy. Nie tylko mogą
oni korzystać z gotowych map, prezentujących
bogactwo przyrodnicze, kulturalne, społeczne czy
architektoniczne odwzorowanych miejsc, ale
wcześniej uczestniczyć w ich tworzeniu, wyrażać
swój związek z mapowanymi obiektami, zgłaszać
potrzeby i prezentować swoje inicjatywy.

Mapy przygotowane w formie cyfrowej powinny
być otwarte na informacje zamieszczane przez
użytkowników. Szczególnie ważną rolą osób zarzą‐
dzających mapami jest dotarcie do osób
wykluczonych, których potrzeby powinny być
szczególnie uwzględnione w tworzeniu mapy.

doświadczeń

przyrody

opis, obraz, dźwięk tego,
co w danym miejscu przeżywają
mieszkańcy lub odwiedzający

szczególnie istotne jest mapowanie
miejsc, dostarczających obcowania
z naturą w dużych miastach

Co?
mapowane zasoby
mogą dotyczyć np.:

barier dla dobrostanu

zasobów

proces tworzenia Map Łączących może stanowić
okazję do zebrania potrzeb mieszkańców
związanych z relacjami międzyludzkimi
– szczególnie dotyczy to mieszkańców dotkniętych
wykluczeniem społecznym i samotnością

szczególnie potrzebnych dziś zasobów relacyj‐
nych, czyli tego jakie wspólnoty, grupy,
stowarzyszenia można spotkać w danym
miejscu – tym samym odbiorca mapy dowiaduje
się jakie umiejętności, wiedzę czy aktywności
grupowe może tam znaleźć

Inclusive Mapping
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Toledo
Hiszpania

Parana, Brasilia
Brazylia

Educação Financeira para a Vida – EFV
Wioska: Praca i Troska

Dziedzina
edukacja finansowa, duchowość

Czas powstania/działania
od 2019 roku

Miejsce
Toledo, Paraná, Brazylia

Forma prawna
obecnie brak formy prawnej

Finansowanie
ze środków własnych

Strona internetowa
https://edufinvida.wixsite.com/site
(port.)

Educação Financeira para a Vida – EFV
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Cel projektu

Ludzie i historia

Misją projektu jest obudzenie świadomości
znaczenia edukacji finansowej dla pojedynczych
osób, rodzin, wspólnot oraz innych podmiotów
poprzez wkład nauk ekonomicznych i ducho‐
wości w oparciu o zasady Nauki Społecznej
Kościoła oraz duchowości franciszkańskiej
i ignacjańskiej.

Projekt jest owocem wezwania Papieża Fran‐
ciszka sprzed dwóch lat (2019 roku) zawartego
w liście skierowanym do młodych ludzi z całego
świata, aby „odrodzić ekonomię”. Inicjatywa
została zaakceptowana i była rozwijana
w trakcie wydarzenia online Ekonomii Fran‐
ciszka. Inicjatorami projektu są Ana Carolina
Fernandes Alves oraz Augusto Luis Pinheiro
Martins z Brazylii. W zależności od danego
obszaru są wspierani przez różnych partnerów.
Ze
względu
na
pandemię
COVID-19
i niemożność pracy z rodzinami we wspólno‐
tach, autorzy projektu rozpoczęli alternatywną
drogę swojego projektu, tj. w formie podcastów
(nagranych audycji radiowych). Projekt na chwilę
obecną nie przybrał formalnej formy i na ten
moment jest finansowany ze środków własnych.

Odwołanie do duchowości franciszkańskiej
oznacza uwzględnienie w sposobie realizacji
projektu oraz w przekazywanych treściach
inspiracji zaczerpniętych z tej duchowości.
Chodzi tu o uwzględnianie w indywidualnych
działaniach m.in. troski o stworzenie (także
w wymiarze troski o środowisko) oraz dążenie
do zrównoważonego i ekologicznie sprawiedli‐
wego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Misją i wizją projektu mają być programy reali‐
zowane w oparciu o wartości komunii, dialogu,
inkluzywności, uczestnictwa, współczucia, wszech‐
stronnej edukacji oraz trwałości.
W celu wprowadzenia swojej wizji w życie
w ramach projektu EFV podejmowane są:
—

spotkania co cztery tygodnie, których
tematyka dotyczy relacji osobistych
i rodzinnych z finansami

—

warsztaty laboratoryjne dla rodzin ze
wspólnot w celu poznania ich realiów
(perspektywy) i zdiagnozowania sytuacji
finansowej pod kątem zmiany zachowań,
poprzez poszerzenia ich narzędzi do
analizy finansowej oraz innego spojrzenia
na osobiste uwarunkowania

—

Ana Carolina Fernandes Alves w 2017 roku ukoń‐
czyła studia z zakresu nauk ekonomicznych na
State University of Western Paraná (UNIOESTE),
na kampusie Cascavel-Paraná w Brazylii. Obecnie
kontynuuje studia magisterskie w ramach
Graduate Program in Economics także na UNIOESTE
oraz pracuje jako wolontariusz w projekcie
„Pierwsze kroki w ekonomii i życiu obywatelskim”.
W ramach projektu EFV pełni funkcję dyrektora
generalnego. Ma doświadczenie w obszarze
ekonomii, w szczególności w zakresie edukacji
finansowej i młodzieży.

indywidualny i spersonalizowany
monitoring rodzin zaangażowanych
i chętnych do udziału w tym projekcie,

Augusto Luis Pinheiro Martins uzyskał tytuł
magistra filozofii oraz otrzymał licencjat z teologii.
Specjalizuje się we franciszkanizmie na UCOB
(Brazylia), jest członkiem grupy badawczej „Antro‐
pologia osoby ludzkiej, etyka i seksualność”
na PUC-SP, uznanej przez Narodową Radę ds.
Rozwoju Nauki i Technologii – CNPq). Ukończył
studia podyplomowe w zakresie analizy behawio‐
ralnej i klinicznej (sensu stricto) na PUC-PR.
Dyrektor generalny prowadzący projekt EFV.

poprzez wyspecjalizowany i przeszkolony
zespół w różnych obszarach, o których
była już mowa powyżej
—

tworzenie i popularyzacja treści
poprzez podcasty

Educação Financeira para a Vida – EFV
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Co?

Do kogo?

Główne działania prowadzone w ramach projektu
EFV opierają się na bezpłatnym rozpowszech‐
nianiu informacji z zakresu finansów w formie:

Odbiorcami projektu są osoby z różnych krajów
(obecnie 32) ze wspólnot, rodzin, przedsiębiorstw
oraz z innych zainteresowanych podmiotów.

podcastów
na różnych platformach (Anchor, Amazon,
Deezer, Spotify, Google podcast, Breaker,
PocketCasts, Radio Public, Apple i inne)

kursów, wykładów,
warsztatów i konsultacji

Jak?
Projekt EFV jest realizowany poprzez rozpo‐
wszechnianie informacji w Internecie oraz
poprzez partnerstwo z diecezją z Toledo, Scala‐
brini School, Jezuickim Centrum MAGIS Manresa,
UNIOESTE i inne zainteresowane instytucje/
przedsiębiorstwa.
Nowe podcasty ukazują się w każdy poniedziałek.
Autorzy projektu nawiązali również współpracę
z kilkoma lokalnymi stacjami radiowymi.

Educação Financeira para a Vida – EFV
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USA
Liban

ProAbled Academy
Wioska: Praca i Troska

Dziedzina
zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
edukacja, włączanie społeczne osób
z niepełnosprawnościami

Czas powstania/działania
Akademia od 2020 roku
(firma od 2017 roku)

Miejsce
Liban, USA, niektóre
z państw europejskich

Forma prawna
przedsiębiorstwo społeczne
zarejestrowane jako spółka SAL
w Libanie

Finansowanie
z grantów oraz dochodów pochodzących
z opłat za szkolenia i kursy on-line

Strona internetowa
http://academy.proabled.com/
(ang.)

ProAbled Academy
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Cel projektu

Ludzie i historia

Misją projektu jest promowanie prowadzenia
przedsiębiorstw i programów społecznych,
które oferują innowacyjne produkty i usługi
zawierające propozycje rozwiązań dla podsta‐
wowych problemów społecznych.

Inicjatorami powstania ProAbled Academy są
osoby związane z firmą ProAbled: Samir Sfeir
– przedsiębiorca społeczny, inżynier, absolwent
studiów MBA, założyciel Lebanese Social Enter‐
prise Association (pl. Libańskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorstw Społecznych); Elie Matta
– inżynier, ekspert ds. technologii oraz trener;
Chantale Saadeh – dyrektor ds. finansowych.

Zgodnie z wizją projektu, podejmowane działania
mają przyczyniać się do budowania społeczeń‐
stwa, w którym osoby z niepełnosprawnościami
oraz osoby borykające się ze stabilnością finan‐
sową dostają narzędzia ułatwiające im godne
życie poprzez możliwość podejmowania produk‐
tywnych działań (pracy).
Szukanie rozwiązań wpływających na częstsze
włączanie społeczne osób z niepełnosprawno‐
ściami czy innych osób narażonych na
marginalizację jest odpowiedzią na wezwanie
Papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato
Si’ – do „ochrony naszego wspólnego domu (...)
w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju”. Jak zauważa Papież w części encykliki
odnoszącej się do „zanieczyszczenia i global‐
nego ocieplenia”, kultura odrzucenia dotyka
zarówno ludzi wykluczonych, jak i przedmiotów,
które szybko stają się śmieciami.
Celem ProAbled Academy w obszarze przedsię‐
biorstw jest stworzenie standardów dotyczących
inkluzywnej rekrutacji pracowników, pracowni‐
czej gotowości do pracy oraz inkluzywnego
projektowania, a w obszarze edukacji zapewnienie,
aby w ramach kursów uniwersyteckich studenci
mieli możliwość uczęszczania na zajęcia dotyczące
tematyki włączania społecznego i inkluzywnego
projektowania.

ProAbled Academy powstała w wyniku rozwoju
firmy ProAbled, która zajmuje się pośredniczeniem
w nawiązywaniu zatrudnienia pomiędzy osobami
z niepełnosprawnościami a pracodawcami.
ProAbled Academy korzystając z doświadczenia
firmy i osób tam zatrudnionych zajmuje się
przekazywaniem wiedzy i doświadczenia na
temat włączania zawodowego osób z niepełno‐
sprawnościami.
Projekt realizowany jest przez grupę 15 osób
w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Zespół ma
ponad 10 lat doświadczenia w obszarze włączania
zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
W projekt zaangażowani są eksperci z międzyna‐
rodowych organizacji z USA, Europy i Libanu
(akademicy, aktywiści, trenerzy i fizjoterapeuci).
Materiał promocyjny o działaniu ProAbled Academy (ang.):
https://youtu.be/RV_id-NB7yM

Do tej pory ProAbled Academy wsparła około
1000 podmiotów: osoby z niepełnosprawno‐
ściami, firmy, międzynarodowe i krajowe
organizacje pozarządowe, instytucje akade‐
mickie i publiczne. Projekt obecnie rozwija się
na skalę międzynarodową poprzez rozbudowy‐
wanie sieci partnerstwa i wchodzenie ze swoimi
usługami do kolejnych państw.

ProAbled Academy
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Co?

ProAbled Academy zapewnia różnorodne doradztwo w obszarze włączania
zawodowego osób z niepełnosprawnościami, a także certyfikowane szkolenia
i warsztaty online prowadzone w kilku językach.

podstawowe wiadomości nt. niepełnosprawności
i włączania społecznego i zawodowego osób
z niepełnosprawnościami (skierowana do osób
indywidualnych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych
tematyką włączania zawodowego)

rekrutowanie włączające osoby
z niepełnosprawnościami
[skierowana do kadr (HR) oraz rekruterów]

Certyfikaty potwierdzają umiejętności
i kompetencje z zakresu włączającego
sposobu rekrutowania pracowników,
gotowości do pracy oraz projektowania
włączającego w ramach czterech ścieżek:

Strategia Włączania oraz Polityka
Korporacyjna (skierowana do managerów
oraz członków zarządu)

dostępność budynków oraz projektowanie
włączające (skierowana do architektów
i inżynierów)

Więcej informacji odnośnie działań w ramach Akademii ProAbled można znaleźć na stronie (ang.):
https://academy.proabled.com/local/staticpage/view.php?page=About-Us

Do kogo?

Jak?

ProAbled Academy skierowana jest do osób
z niepełnosprawnościami oraz osób borykających
się ze stabilnością finansową, a także kadr (HR)
i menedżerów w przedsiębiorstwach, architektów
i inżynierów oraz studentów.

Działania w ramach projektu prowadzone są
w formie warsztatów prowadzonych na żywo oraz
kursów realizowanych on-line w kilku językach.

ProAbled Academy
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Polska
Włochy

Kostaryka
Wenezuela

Malezja

Brazylia

The Profit Podquest
Wioska: Powołanie i Zysk

Dziedzina
komunikacja, edukacja

Czas powstania/działania
od listopada 2020 r.

Miejsce
Brazylia, Kostaryka, Włochy, Malezja,
Wenezuela, Polska

Forma prawna
obecnie brak formy prawnej

Finansowanie
model długookresowy, obecnie
na zasadzie nieformalnego wolontariatu,
w dalszej perspektywie crowdfunding

Strona internetowa
https://www.facebook.com/profitpodquest
(ang.)

The Profit Podquest
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Cel projektu
Misją projektu jest wspieranie konkretnych osób
w poznawaniu nowej i możliwej ekonomii w relacji
do ich osobistego powołania. Celem projektu jest
także przekształcanie sposobu myślenia o roli
zysku w społeczeństwie i inspirowanie do podej‐
mowania praktycznych działań w tym obszarze
w życiu osobistym.
Zapraszani goście w sposób otwarty i bezpo‐
średni tłumaczą, dlaczego sens działalności
gospodarczej wykracza poza wąsko rozumiany
zysk finansowy. Na własnym przykładzie pokazują
dlaczego i jak pieniądze mogą służyć wyższemu
dobru: dobrobytowi społecznemu i rekultywacji
oraz ochronie środowiska.
Wizją projektu jest tworzenie takiego podcastu,
który w realny sposób pomoże słuchaczom wyko‐
rzystać ich osobiste powołanie w służbie dobra
wspólnego, generując zysk finansowy i społeczny.

W formie docelowej projekt powinien finansować
się w modelu fundraisingowym – odbiorcy treści
będą mogli przesyłać dowolną kwotę na rzecz
udoskonalenia i rozwoju projektu. Zrównowa‐
żenie oraz niezbędna dla niego niezależność są
cechami konstytutywnymi inicjatywy Profit
Podquest. Organizatorzy chcą być łącznikiem
pomiędzy przedsiębiorcami społecznymi, bada‐
czami i twórcami zmian, które pozwalają na
tworzenie firm z celem innym niż zysk finansowy.
Aby to osiągnąć, zespół chce docelowo publi‐
kować jeden odcinek tygodniowo (w tej chwili
wydawany jest jeden odcinek co dwa tygodnie).
Aby przyspieszyć ten proces, zespół potrzebuje
dodatkowych chętnych do zaangażowania:
researchera i copywritera. Ponadto, cały zespół
jest w trakcie zdobywania umiejętności odnośnie
edycji nagrań.
W początkowej fazie tworzenie projektu opiera się
na pracy wolontaryjnej organizatorów, z czasem
jednak chcieliby oni pozyskiwać minimalne przy‐
najmniej finansowanie crowdfundingowe – ze
zbiórek słuchaczy oraz innych podmiotów zainte‐
resowanych udzieleniem wsparcia. Na pewnym
etapie rozwoju rozważana jest współpraca z odpo‐
wiednimi instytucjami gospodarki rynkowej, których
działalność zbieżna jest z formą gospodaro‐
wania promowaną przez Profit Podquest.
Niezbędne jest wejście w interakcję ze słucha‐
czami w mediach społecznościowych i stworzenie
bazy odbiorców, która pomoże tworzyć profesjonalne
i istotne treści, które spowodują zainteresowanie
(i związane z nim podstawowe finansowanie) na
tych platformach.
Rozważane jest również wykorzystanie potencjału
merchandisingowego (odzież, książki, itp.)
o znaczeniu związanym z kilkoma tematami
poruszanymi w odcinkach podcastu, ze szcze‐
gólnym uwzględnieniem motywu głównego
– działalności biznesowej z sensem i wartościami.

The Profit Podquest

36

Ludzie i historia
Projekt powstał dzięki inicjatywie grupy młodych
ekonomistów, przedsiębiorców i działaczy społecz‐
nych zrzeszonych w międzynarodowym zespole
Ekonomii Franciszka, współpracujących w wiosce
Powołanie i Zysk.
Po około rocznej dyskusji na różne tematy, kilkoro
jej członków zorganizowało spotkanie typu The
World Café (patrz: Część IIIa pkt 4. Pomyślcie nad
wspólnymi rozwiązaniami, s. 84). Podzielili się oni
na pięć różnych grup, aby przygotować propo‐
zycje, które pozwoliłyby wprowadzić w życie
wypracowane wcześniej pomysły.
W jednej z podgrup roboczych Pisarzy i Komuni‐
katorów najczęściej wybieranym pomysłem było
stworzenie podcastu, w którym chętni mogliby
dzielić się tym, czego się nauczyli w trakcie
zdobywania edukacji, a także osobistymi świa‐
dectwami i doświadczeniami.
Ponieważ dla wszystkich organizatorów kluczowe
jest budowanie relacji, rozpoczęli oni swoją podróż
od poznania się osobiście i podzielenia się tym,
jak chcą pomóc wspólnemu dobru poprzez
podkast. W ten sposób narodził się cel projektu.

W tej chwili zespół tworzy 6 osób z różnych
krajów – Brazylii, Kostaryki, Włoch, Malezji, Wene‐
zueli i Polski. Każdy z członków zespołu wykonuje
zadania w oparciu o swe doświadczenie i kompe‐
tencje w myśl zasady, że każda osoba może
wykonywać wiele czynności, a każda czynność
wykonywana może być przez wiele osób.
Na chwilę obecną główne role są następujące:
Alessandra Fasol (Włochy)
– social media i grafiki,
Henrique Sengès (Brazylia)
– gospodarz, koordynator i copywriter,
Ingrid Ocampo (Kostaryka)
– social media i grafiki,
Vincent Chee (Malezja)
– producent i projektant,
Eveling Sanchez (Wenezuela)
– główny koordynator,
Marcin Kawko (Polska)
– researcher, copywriter.

The Profit Podquest
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Co?

Jak?

Nagrywanie, udostępnianie i promocja odcinków
podkastów, w których organizatorzy oraz
ich goście:
—

łączenie się z gościem

opowiadają historie
o powołaniu i zysku

nagrywanie odcinka

(ang. Vocation & Profit)
—

tłumaczą nauczanie
św. Franciszka z Asyżu

przygotowywanie treści
w mediach społecznościowych

w nowoczesnym kontekście
—

zachęcają słuchaczy do
podjęcia praktycznych działań

—

edycja odcinka

podnoszą świadomość
na temat pozytywnych zmian,
które już zachodzą na poziomie
korporacyjnym (B-Corp, Blueprint

promowanie odcinka
w mediach społecznościowych

for Better Business, itp.), aby
wzmocnić te zmiany
—

łączą studentów,
premiera odcinka

przedsiębiorców, twórców
zmian i ludzi zainteresowanych
tworzeniem bardziej
zrównoważonej gospodarki

podcast

a
ęt
ch
za

ro
zw
ój

interakcja z publicznością

Do kogo?
Osoby zainteresowane nauczeniem się, jak wyko‐
rzystać swoje osobiste powołanie (wewnętrzne
wezwanie) w służbie dobra wspólnego, tworząc
bardziej zrównoważoną gospodarkę.

pozytywny
wpływ

słuchacz

działanie

The Profit Podquest
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Część IIb

Projekty spoza
Ekonomii Franciszka
realizujące podobne idee

Meksyk
Wenezuela
Medellin
Kolumbia

Cumbres Blancas
Białe Szczyty
Dziedzina
ochrona środowiska naturalnego

Czas powstania/działania
od 2019 r.

Miejsce
Medellín, Kolumbia
Działalność w Wenezueli i Meksyku

Forma prawna
fundacja non-profit

Finansowanie
z darowizn na rzecz fundacji

Strona internetowa
https://www.cumbresblancas.co/
(hisz.)

Cumbres Blancas
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Ludzie i historia

Cel projektu

Spośród 14 kolumbijskich lodowców, w ciągu
ostatniego stulecia znikło 8 i prawdopodobnie
pozostałe 6 stopnieje w ciągu najbliższych 30
lat. Kolumbijskie społeczeństwo ma niską świa‐
domość posiadania na swoich ziemiach ginącego
skarbu natury. Po przeczytaniu w 2018 artykułu
na temat topniejących lodowców, właścicielka
firmy turystycznej i działaczka społeczna
z Medellin, Marcela Fernández, skontaktowała
się z czołowym kolumbijskich alpinistą, Nico‐
lásem Díazem i wspólnie rozpoczęli kampanię
edukacyjną na rzecz lokalnych lodowców. Być
może obecnie żyjący Kolumbijczycy są ostatnim
pokoleniem, które może się cieszyć obecnością
lodowców na swoich ziemiach, dlatego projekt
Cumbres Blancas ma na celu obudzić ich świado‐
mość środowiskową w tym zakresie i umożliwić im
spotkanie z lokalnymi lodowcami. Obecnie Cumbres
Blancas działa również w Wenezueli i Meksyku,
a zespół tworzy w sumie 14 wolontariuszy.

Misją projektu Cumbres Blancas jest podniesienie
społecznej świadomości odnośnie topniejących
lodowców Kolumbii, umożliwienie Kolumbijczykom
„spotkania” z lokalnymi lodowcami, ich dokumen‐
tacja i stworzenie społeczności, które będzie
aktywnie działać na rzecz ich ochrony.

Co?
Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez
organizowanie wycieczek na lodowce, prowa‐
dzenie warsztatów i wykładów dla szkół i firm na
temat zanikających lokalnych lodowców oraz
prezentacje na festiwalach kulturalnych. Ponadto,
stowarzyszenie wydaje książkę „Cumbres blancas”
(Białe szczyty) jako hołd dla ginących lodowców
i dokument dla przyszłych pokoleń.

Cumbres Blancas
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Sao Paulo
Brazylia

Economia di Comunione
Ekonomia Komunii
Dziedzina
ekonomia, przedsiębiorstwo,
etyka biznesu

Miejsce
São Paulo, Brazylia
obecnie w różnych państwach
całego świata

Finansowanie
przekazywanie części dochodów
od przedsiębiorców na rozwój dzieła
w formie darowizn na rzecz istniejących
w danym kraju stowarzyszeń

Czas powstania/działania
od 1991 r.

Forma prawna
międzynarodowe forum funkcjonujące
w ramach Ruchu Focolari, zrzeszające
ekonomistów, przedsiębiorców,
spółdzielnie społeczne oraz
stowarzyszenia

Strona internetowa
https://www.edc-online.org/
(wł., hisz., port., niem. fr., ang.)
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Cel projektu

Ludzie i historia

Jako pomysł na strukturę „nowej ekonomii”
Ekonomia Komunii jest wielowymiarowa w swojej
misji i wizji. Na samym czele znajduje się misja
przekształcenia modelu ekonomii poprzez trans‐
formację kultury ekonomicznej, a zwłaszcza
kultury biznesowo-przedsiębiorczej. Tę wizję
podtrzymuje postrzeganie przedsiębiorstw jako
narzędzi odnowienia życia społeczno-ekono‐
micznego, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz
przedsiębiorstwa. Zgodnie ze szczególnym
charyzmatem Ruchu Focolari, który dąży do
jedności wśród wszystkich ludzi, tak też Ekonomia
Komunii dąży do jedności w miejscu pracy.
U podstaw koncepcji leży idea, że z komunii
duchowej między ludźmi może wyrastać komunia
dóbr materialnych, a komunia dóbr materialnych
jest transformacją kultury od „kultury posia‐
dania” do „kultury dawania.”

Dzieło Ekonomii Komunii zostało zainicjowane
przez Chiarę Lubich, której proces beatyfika‐
cyjny rozpoczął się w 2015 r. Inspiracją do tej
misji była w szczególności jej wizyta w São
Paulo w Brazylii i dostrzeżenie nierówności
pomiędzy brazylijskimi „favelas” i bogatymi
dzielnicami miasta w oparciu o myśl zawartą
w encyklice Jana Pawła II Centesimus annus.
Nauki społeczne zainspirowały Chiarę Lubich
i Ruch Focolari do zbudowania interdyscyplinar‐
nego paradygmatu jedności jako metodologicznej
podstawy dla konstruowania modeli teoretycznych,
strategii badań empirycznych oraz schematów
aplikacyjnych w celu pobudzenia i integracji
projektów badawczych, nad mechanizmami
i wskaźnikami społecznymi, które rozwijałyby
ludzkie zdolności do wzajemnego współdzia‐
łania i pomocy, dzielenia się dobrami oraz
innych zachowań ukierunkowanych na solidar‐
ność w różnych środowiskach społecznych.

Ekonomia komunii to jeden z istotnych początków
bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeń‐
stwa. Wizja obejmuje połączenie efektywności
ekonomicznej z konkretną pomocą i solidarnością
wobec ubogich i potrzebujących oraz z kształto‐
waniem nowej kultury organizacyjnej i relacji
międzyludzkich.
Istotne znaczenie dla Ekonomii Komunii ma
troska o gospodarkę naturalną. Postawienie na
równej szali praw natury z prawami ekonomii,
a także dążenie do spójnego współżycia człowieka
z przyrodą. W koncepcji tej chodzi o traktowanie
człowieka, jako ważnego oraz istotnego, ale nie
jedynego elementu systemu ekologicznego.
Człowiek uważany jest za zarządcę powierzo‐
nych mu zasobów naturalnych, ale nie jest ich
właścicielem. Może korzystać z tych dóbr, ale
nie powinien pozwolić na ich całkowite wyko‐
rzystanie lub zniszczenie.

Ekonomia Komunii jest koncepcją ekonomii,
która może być realizowana w różnych warun‐
kach, środowiskach lub przez osoby pełniące
różne role społeczne (zarówno jako pracownicy
jak i pracodawcy). Jest to idea, która ma swoje
źródła w szerszym kontekście Ruchu Focolari,
który aktualnie liczy ok. 2,5 mln członków w 190
krajach. Odpowiedź wspólnot Ruchu w świecie
na apel Chiary Lubich z wizyty w São Paulo była
następująca: w ciągu pierwszych 2 lat powstało
300 firm Ekonomii Komunii, po 10 latach było już
750 firm, a w 2008 – 765 firm na całym świecie.

Wyzwaniem ostatnich lat jest z przezwyciężenie
klasycznej koncepcji, jako podmiot, którego
działania są nastawione wyłącznie na zysk
w koncepcję aktywnej odpowiedzialności
i dbałości o ochronę środowiska, sprawiedli‐
wość społeczną i przejrzystość konkurencyjną.
Uwzględnianie w procesach zarządzania oprócz
systemu ekonomicznego, również czynniki
społeczne i ekologiczne.
Ekonomia Komunii jest ideą opartą o realizację
katolickiej nauki społecznej w zakresie prowa‐
dzenia biznesu oraz przedsiębiorstw.
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Co?
Ekonomia Komunii to promowanie i realizo‐
wanie działalności gospodarczej, która służy
rzeczywistym potrzebom ludzkim, w szczegól‐
ności pokrzywdzonym lub marginalizowanym
członkom społeczeństwa.
Ekonomia Komunii to:

—

uznanie wartości każdej osoby,
w tym również osób żyjących
w niedostatku i wymagających
pomocy oraz minimalizacja
nędzy materialnej i duchowej

—

wykorzenienie wykluczenia
społecznego; wcielenie idei
braterstwa w ekonomii

—

Do kogo?
Inicjatywa obejmuje studentów, badaczy dyscyplin
społecznych, biznesmenów, zakonników i świec‐
kich, nauczycieli, pracodawców oraz pracowników.
Ekonomia Komunii przekazuje ideał, którym
w szczególności dotknięte mogą być procesy lub
modele biznesowe przedsiębiorców, ich firm,
klientów, pracowników, konkurentów i dostawców.

przemiana przedsiębiorstw
we wspólnoty osób

—

dowartościowanie kapitału
ludzkiego w firmie

—

postawienie osoby ludzkiej

Jak?

w centrum wszystkich relacji
w firmie i poza nią
—

zapewnienie integralnego
rozwoju pracowników jak
i przedsiębiorców

—

nowy sposób myślenia
i nowa hierarchia wartości
w zarządzaniu (celem nie zysk,
ale człowiek i jego dobro)

—

nowa kultura organizacyjna;
poszanowanie prawa i troska
o środowisko naturalne

Firmy i przedsiębiorstwa, które tworzą modele
biznesowe oparte o wymienione ideały działal‐
ności gospodarczej, dążą do tego, aby dzielić się
zyskami aby pomóc osobom potrzebującym
materialnie, zapewnić możliwość znaczącej
i stabilnej pracy, oferować produkty i usługi,
które spełniają rzeczywiste potrzeby ludzkie
i społeczne lub które są dobrej jakości, starają
się zarządzać swoimi firmami z moralną uczci‐
wością i troszczą się o środowisko naturalne.
Szczególną uwagę poświęcają również lokalnej
społeczności. Jeśli interesowałoby Cię dołą‐
czenie do grona przedsiębiorców Ekonomii
Komunii, w Części IIIb. 5 małych kroków do
rozpoczęcia działalności znajdziesz również 5
małych kroków do Ekonomii Komunii, s. 112-119.
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USA

Chorwacja

Meksyk
Filipiny

Human Dignity Curriculum – HDC

Dziedzina
edukacja, godność osoby ludzkiej

Czas powstania/działania
od 2017 r.

Miejsce
USA, Meksyk, Chorwacja,
Filipiny i inne kraje

Forma prawna
projekt funkcjonuje jako jeden z
programów stowarzyszenia non-profit
World Youth Alliance powołanego
z inicjatywy Organizacji Narodów
Zjednoczonych na zasadzie prawa
Stanów Zjednoczonych jako organizacja
501(c)(3)

Finansowanie
program wdrażany poprzez wolontariat
członków stowarzyszenia lub odpłatnie,
w przypadku gdy jest zakupiony przez
dany podmiot (np. szkołę)

Strona internetowa
https://www.humandignitycurriculum.org/
(ang.)
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Cel projektu

Ludzie i historia

Podstawą sprawiedliwego społeczeństwa jest
silne poczucie godności osoby wszystkich jej
członków. Idea godności człowieka jest nie tylko
fundamentem praw człowieka, ale również
podstawą właściwego odniesienia do świata
naturalnego – konieczność troski o świat
przyrody jest jednym z obowiązków, które z niej
wynikają. Program Human Dignity Curriculum
pomaga młodzieży odkryć, że może i powinna
dążyć do nieprzeciętności oraz jest wyjątkową
okazją do zastanowienia się nad podstawowymi
pytaniami w życiu: Kim jestem? Kim chcę być?
W jakim świecie chcę żyć? Zajęcia warsztatowe
z jednej strony pozwalają uczniom zrozumieć
trudne pojęcia, takie jak godność i wolność
osoby, a z drugiej pomagają rozwijać zdrowe
nawyki, umiejętność podejmowania decyzji oraz
silne poczucie sensu i celu, które jest niezbędne
w procesie transformacji kultury ku zrównowa‐
żonej konsumpcji.

Program został stworzony przez organizację World
Youth Alliance, której misją jest promowanie
godności osoby poprzez działalność na polu
kultury, edukacji i rzecznictwa w organizacjach
międzynarodowych. Program został opracowany
przez zespół edukatorów, antropologów, filozofów
i artystów, pasjonujących się promocją godności
osoby. Od czasu powstania w USA został wdrożony
w wielu krajach na całym świecie (Filipiny, Węgry,
Chorwacja, Meksyk, Kenia). Program jest wdrażany
w dwóch formach – wolontariacko poprzez lokal‐
nych członków stowarzyszenia World Youth
Alliance lub odpłatnie, jeśli zostaje zakupiony
poprzez konkretną szkołę lub inny podmiot.
Wówczas zajęcia prowadzone są przez nauczycieli
szkoły po przejściu odpowiedniego szkolenia.

Co?
Program składa się z cyklu
14 lekcji (po mniej więcej 45 minut)
na 7 kluczowych tematów:

godność osoby

działanie intencjonalne

przyjaźń i bohaterstwo

ludzka wolność

hierarchia i zdolności wszystkich istot żyjących:
wegetatywne, zmysłowe, racjonalne

osoby jako podmioty
i przedmioty działania

samorozwój i dążenie
do doskonałości

Jak?

Do kogo?

Zajęcia są prowadzone przez wolontariuszy WYA
lub przez przeszkolonych przez WYA nauczycieli.

Zajęcia mogą być przystosowane dla młodzieży
w różnym wieku (do tej pory zostały wdrożone
na wszystkich szczeblach edukacji – od przed‐
szkola do liceum).

Human Dignity Curriculum
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Warszawa
Polska

Sejny
Polska

CoopTech Hub

Dziedzina
technologia, organizacje społeczne,
spółdzielnie

Czas powstania/działania
od marca 2021 r.

Miejsce
Warszawa – główny zespół,
Sejny – kolejny utworzony zespół
Polska, współpraca z partnerami
z innych miast w Polsce i Europie

Forma prawna
projekt funkcjonuje w ramach
spółdzielni PLZ, która reprezentuje
działalność CoopTech Hub

Finansowanie
model długookresowy

Strona internetowa
https://hub.plz.pl/
(pol.)
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Cel projektu
Celem jest działanie skupione na praktycznym
łączeniu ze sobą partnerów oraz umożliwianie
zdobycia kompetencji i cyfrowych narzędzi do
tworzenia wartości społecznej. Działania CoopTech
Hub oparte są na czterech filarach: edukacji,
tworzeniu, sieciowaniu i badaniach.
CoopTech Hub posługuje się modelem długo‐
okresowym. Poprzez współpracę z samorządami,
biznesami i instytucjami kultury chce doprowa‐

dzić do sytuacji w której model spółdzielczy
będzie uznany jako wartościowy i demokratyczny
sposób prowadzenia działalności gospodarczej.
Poza tym jego celem jest wsparcie przeprowa‐
dzenia cyfrowej transformacji samorządów, jak
również technologiczne wsparcie różnych zrów‐
noważonych inicjatyw (uwzględnione są również
małe i średnie przedsiębiorstwa, które zachęcą
do zakupów na lokalnym rynku).

Ludzie i historia
Inicjatorami CoopTech Hub są Jan J. Zygmun‐
towski oraz Tomasz Janas.
Jan J. Zygmuntowski jest ekonomistą zaangażo‐
wanym w tematy związane z nowymi
technologiami, gospodarką cyfrową i zrównowa‐
żonym rozwojem. Pełni rolę Dyrektora
Programowego w CoopTech Hub. W Akademii
Leona Koźmińskiego odpowiedzialny za program
Zarządzanie i Sztuczna Inteligencja w Cyfrowym
Społeczeństwie. Jest autorem „Kapitalizmu
sieci” oraz współprzewodniczącym Polskiej
Sieci Ekonomii.
Tomasz Janda to wizjoner i strateg, ekonomista,
pasjonat problematyki social/shared value
i ekonomii behawioralnej. Posiada wieloletnie
doświadczenie na funkcjach kierowniczych
w bankowości, samorządach i administracji
centralnej. Jest także Przewodniczącym Rady
Nadzorczej Spółdzielni PZL oraz założycielem
i prezesem Leonardo SA, spółki funkcjonującej
od 15 lat, zajmującej się tzw. venture building.
Realizuje projekty technologiczne na kontynencie
europejskim, Azji i Pacyfiku oraz afrykańskim.

Początek działalności datują na marzec 2021,
ale większość twórców projektu miało wielo‐
letnie doświadczenie w działaniu na tych
płaszczyznach, tyle że indywidualnie. Ich dzia‐
łalność nie jest długoletnia, natomiast bardzo
dynamiczna. Przez ten okres udało im się
zbudować dynamiczny zespół i rozpocząć reali‐
zację ambitnych projektów.
Główna siedziba mieści się w Warszawie, nato‐
miast ze względu na widoczność potrzeby
rozwojowej otworzyli zespół również w Sejnach
(pięciotysięczne miasto znajdujące się przy
granicy z Litwą).
Projekt realizowany jest przez dziewięć osób
zatrudnionych przez spółdzielnię PLZ. Sześć
Polek i trzech Polaków. Każda z nich uprzednio
pracowała w tym sektorze i posiada wieloletnie
doświadczenie w swojej profesji.
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Co?
CoopTech Hub zajmuje się tworzeniem strategii
zrównoważonego rozwoju, organizowaniem otwar‐
tych meetup’ów i spotkań klubowych, oferuje
godziny mentoringowe i sprofilowane programy
oraz przeprowadzanie audytu zaufania organizacji.
CoopTech Hub przeciwstawia się aktualnym
trendom panującym w gospodarce: nierównościom
na rynku, jego monopolizacji i niezrównoważo‐
nemu rozwojowi.

Do kogo?
Działania programowe Hubu są ukierunkowane
zarówno globalnie – poprzez budowanie
ekosystemu współpracy pomiędzy sektorami
gospodarki – jak i lokalnie, za pomocą promo‐
wania i wdrażania dobrych praktyk, a także
integrowania samorządów, lokalnego biznesu,
instytucji kultury oraz mieszkanek i mieszkańców.

Jak?
Funkcjonowanie CoopTech Hubu zostało oparte
o następujące założenia: po pierwsze spół‐
dzielnie, samorządy oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa potrzebują istotnych zmian na
gruncie nie tylko technologicznym, ale również
organizacyjnym. Po drugie, rośnie konieczność
rozwoju poprzez współpracę zamiast konku‐
rencji. Wreszcie – wiedza, kompetencje i kultura
współpracy są dziś dominującą barierą rozwoju.
Wobec powyższych czynników, model operacyjny
CoopTech Hubu skupia się na dwóch obszarach:
—

inkubatorze działającym poprzez
sieciowanie społeczności, edukację,
tworzenie i popularyzację wiedzy oraz
kształtowanie kultury

—

venture builder obejmującym doradztwo
w zakresie nowych technologii oraz
projektowanie i wdrażanie nowych
rozwiązań.

Opisane wyżej gałęzie modelu operacyjnego Hubu
są ze sobą ściśle powiązane. Venture building
opiera się na badaniach własnych, czyli prowa‐
dzeniu prac nad innowacyjnymi modelami
i praktykami biznesowymi. To one są źródłem
wypracowywanej przez Hub wiedzy, zawierającej
rozwiązania technologiczne i organizacyjne dopa‐
sowane do potrzeb partnerów, a przekazywanej
następnie w formule inkubatora podmiotom
trzecim (samorządom, przedsiębiorstwom, insty‐
tucjom kultury etc.). Dzięki edukacji rozwijane są
kompetencje oraz wiedza liderów i liderek zmian.

Ostatni filar działalności Hubu to sieciowanie
– czynnik niezbędny w budowaniu i rozwijaniu
współpracy międzysektorowej.
Co roku organizowany jest dwudniowy kongres
branżowy z panelami dyskusyjnymi. Podstawą ich
działań są zamknięte spotkania osób należących
do Klubów. Umożliwia to wymianę doświadczeń,
sieciowanie oraz szerzenie dobrych praktyk. Raz
w miesiącu organizują otwarte spotkania
z ekspertami i innowatorami.
CoopTech Hub oferuje przeprowadzenie audytu
zaufania organizacji, który bada przywództwo
i zaufanie, wspierające zrównoważony rozwój,
tak samo wewnątrz organizacji jak i z partne‐
rami zewnętrznymi.
Przez zdiagnozowanie potrzeb samorządu
CoopTech Hub wybiera optymalną formę lokal‐
nego rozwoju innowacji i nowych technologii.
Dostarczając wiedzę pomaga zorganizować
początek dzielnicy innowacji.
CoopTech został wyróżniony w raporcie
Kozminski Business Hub „Startupy Pozytywnego
wpływu. Radykalna innowacja społeczna”.
Raport ten zestawia startupy, które wyróżnia:
usystematyzowane podejście do zrównoważo‐
nego rozwoju, oferta produktowa, która jest
przyjazna dla klimatu oraz odpowiedzialność
w łańcuchu dostaw. CoopTech stworzył także
Kodeks Dobrych Praktyk Zero Waste, który
aplikuje zarówno w projektach własnych, jak
i tych, przy których współpracuje lub doradza.
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Córdoba
Argentyna

Por Igual Más
Równie Więcej
Dziedzina
integracja społeczna, organizacje
społeczne, osoby niepełnosprawne

Czas powstania/działania
od 2009 r.

Miejsce
Córdoba, Argentyna

Forma prawna
fundacja na zasadzie prawa
argentyńskiego

Finansowanie
długookresowe z realizowanych
projektów dzięki grantom i darowiznom

Strona internetowa
https://www.porigualmas.org/
(hisz.)

Por Igual Más
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Cel projektu
Społeczność fundacji pracuje na rzecz uznania
praw osób niepełnosprawnych. Przedefiniowuje
miejsce, jakie mają w społeczeństwie i stara się
wzmocnić ich pozycję w celu ich integralnego
rozwoju. Łączy rodziny, instytucje i ludzi. Tworzy
miejsce, jakie społeczeństwo powinno dać
osobom niepełnosprawnym. Towarzyszy osobom
niepełnosprawnym w kompleksowym procesie,
który pozwala im odkryć swoje możliwości
i zmobilizować się do osiągnięcia ich celów we
wszystkich obszarach. Fundación Por Igual Más
zapewnia narzędzia komunikacyjne, edukacyjne
i prawne do integracji społecznej osób niepeł‐
nosprawnych zarówno z Kordoby (Argentyna),
jak i całej Ameryki Łacińskiej.
Porigualistas (zaangażowani w działalność
w fundacji) wierzą, że każdy może dać coś od
siebie i przyczyniać się do tworzenia integracyj‐
nego społeczeństwa opartego na solidarności
i wzajemnej miłości. Projekt podtrzymywany
jest przez doświadczenie spotkania z żywym
Bogiem z charyzmatu wspólnoty Ruch Słowa
Bożego. Jest to realizacja wezwania do życia
w jedności z innymi osobami, zwłaszcza nara‐
żonymi najbardziej na wykluczenie społeczne
w celu zawiązania prawdziwego braterstwa.
Z tej pewności wynika zobowiązanie do aktyw‐
nego udziału w integracji społecznej
i inspirującego wpływania na innych oraz otwar‐
tości na różnorodność głosów i wyznań.

Osoby zaangażowane w działalność fundacji
wyznają następujące wartości:
—

praca w zespole
ludzie są filarem organizacji,
a praca zespołowa pozwala
realizować i doskonalić każdy
projekt, którego się podejmują

—

pasja
podtrzymywanie wiary w bardziej
sprawiedliwy i sprzyjający integracji
świat oraz dążenie do realizacji wizji

—

odpowiedzialność
praca wykonywana z pasją,
transparentnością i uczciwością,
ze świadomością działań
podejmowanych na rzecz
integracji osób niepełnosprawnych

—

dodana wartość społeczna
współtworzenie wartości dodanej
w społeczeństwie na co dzień,
przyczynianie się do rozpowszechniania
i zwiększania świadomości problemów
związanych z niepełnosprawnością

—

docenianie drugiego
jest to główna wartość która pozwala na
na dostrzeżenie drugiej osoby jako takiej,
jej podmiotowości (wraz z prawami
i obowiązkami) oraz własnego głosu.

Por Igual Más
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Ludzie i historia
Generalnym koordynatorem i pomysłodaw‐
czynią projektu jest Lic. Ana Argento Nasser.
Przy projektach fundacji pracuje ochotniczo
ponad 60 osób z różnych części Argentyny.
Por Igual + narodził się pod koniec 2009 roku pod
inną nazwą: „Kultura dla wszystkich: Projekt inte‐
gracji społecznej”. Wcześniej strona była oparta
na platformie blogspot. Projekt ten był realizo‐
wany wspólnie z interdyscyplinarnym zespołem
w muzeach Narodowego Uniwersytetu w Kordobie
(Argentyna) w latach 2009-2010 dzięki grantowi
przyznanemu przez tę uczelnię. W tamtym czasie
blog był przestrzenią, w której można było dzielić
się doświadczeniami z projektu rozbudowy
i narzędziem informacji o dostępności.
W 2010 roku blog zmienił nazwę, a wraz z nią
wygląd strony. Inicjatywa była wynikiem odzwier‐
ciedlenia nie tylko projektu w muzeach, ale także
ogólnie dostępności i włączenia społecznego. Tak
powstał Por Igual+. Pomimo tych wszystkich
zmian cele pozostały takie same: przekazywać
informacje, aby zapewnić widoczność osobom
niepełnosprawnym.
W połowie 2012 roku, zanurzony w połączonym
świecie i wrażliwy na znaczenie, jakie sieci
społecznościowe mają w tworzeniu e-linków, Por
Igual+ po raz kolejny zmodyfikował swój wygląd
i wraz z tą transformacją rozszerzył również
swoje cele: stać się przestrzenią spotkania dla
osób niepełnosprawnych, ich rodzin, instytucji
związanych z integracją społeczną i dostępno‐
ścią oraz społeczeństwem jako całością. W tym
celu dodano do strony nowe narzędzia (m.in.
ankiety, bloki komentarzy, sekcję Społeczność,
która umożliwiała wysyłanie e-maili na utwo‐
rzony w tym celu adres).

W styczniu 2013 roku praca i blog zostały uznane
przez ONZ-HABITAT za „Dobre praktyki”. To
uznanie zachęciło twórców do dalszej pracy
i tworzenia nowych projektów na rzecz inte‐
gracji społecznej osób niepełnosprawnych. Od
tego czasu angażują się w produkcję i realizację
nagrań radiowych i audiowizualnych, a także są
w stałym kontakcie ze społecznością, odpowia‐
dając na jej obawy i przyczyniając się do
wyrównywania szans.
Ta droga zachęciła cały zespół do zinstytucjonali‐
zowania przyjętej odpowiedzialności i spełnienia
marzenia mobilizującego również inne osoby,
które chciały być częścią zespołu. W maju 2014
roku została utworzona fundacja Por Igual Más
i razem z nią utworzono Por Igual+, nową stronę
internetową, która jest pierwszą siecią społecz‐
nościową poświęconą niepełnosprawności,
dostępności i integracji (o tej samej nazwie co
Fundacja, ale ze słowem „więcej” w znaku „+”).
Społeczność fundacji jest przekonana, że „oddanie
głosu” to sposób na uznanie praw i godności
każdego człowieka. Z tego powodu w Por Igual
Más otwierają się ścieżki do tej formy wzajemnych
relacji w sieci. Zarówno osoby z niepełnospraw‐
nościami, jak i ich rodziny, instytucje i wszyscy
zainteresowani tematem mogą przyłączyć się
do swojego głosu, dzieląc się treściami, doświad‐
czeniami, refleksjami i poradami.

Por Igual Más
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Co?
—

zarządzanie siecią społecznościową
dla głosu osób niepełnosprawnych

prowadzenie warsztatów dla dzieci,

i ich rodzin, aby były słyszane oraz aby

młodzieży i dorosłych, szkolenie firm

mogły dzielić się obawami, refleksjami,

z zakresu prawa i niepełnosprawności

i informacjami

—

udzielanie bezpłatnych porad prawnych:
towarzyszenie osobom

produkcja, redakcja i wyszukiwanie

niepełnosprawnym i ich rodzinom,

aktualnych informacji na temat

odpowiadanie na pytania dotyczące

dostępności i integracji społecznej

ich praw

w różnych obszarach: edukacji, nowych
technologii, sportu, prawa, sztuki,

—

osób niepełnosprawnych w Argentynie

turystyki, zatrudnienia, kursów i szkoleń
produkcja i realizacja filmów oraz spotów
radiowych związanych z podnoszeniem
świadomości na temat praw osób
niepełnosprawnych; wszystko do
pobrania za darmo i do ponownego
wykorzystania w dowolnym obszarze
szkoleniowym

praca nad przygotowaniem agendy
instytucji świadczących różne usługi dla

rekreacji (filmy, czasopisma i książki),

—

szkolenie nauczycieli na wszystkich
poziomach edukacji włączającej oraz

potrzebami, doświadczeniami

—

—

Por Igual+, aby otworzyć przestrzeń

—

stworzenie pierwszego społecznego
słownika niepełnosprawności, w którym
świadectwa i doświadczenia samych osób
z niepełnosprawnością i ich rodzin
poruszają kwestię niepełnosprawności,
pracują również nad stworzeniem
glosariusza na temat różnych
niepełnosprawności i niektórych chorób,
które do nich prowadzą, aby zaoferować
informacje na temat możliwego leczenia
i / lub opieki

Por Igual Más
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Mannheim
Niemcy

AGÁTA Rösterei & Café GmbH

Dziedzina
palarnia i sprzedaż kawy z kategorii
specialty (ok. 10 ton rocznie),
zrównoważone łańcuchy dostaw,
etyka biznesu

Miejsce
Mannheim, Niemcy

Finansowanie
długookresowe ze sprzedaży kawy
i sprzętu

Czas powstania/działania
od 2016 r.

Forma prawna
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością na zasadach prawa
niemieckiego

Strona internetowa
https://agata-kaffee.de/
(niem.)
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Cel projektu
Ludzie i historia

Motto: AGÁTA – to więcej niż kawa.
Misją firmy jest dostarczanie konsumentom
i firmom wysokiej jakości kawy. Firma nawią‐
zuje bezpośrednie relacje z rolnikami w celu
zapewnienia przejrzystego, sprawiedliwego
i zrównoważonego łańcucha dostaw kawy.
Wysoka jakość i krótki łańcuch dostaw umoż‐
liwia sprawiedliwą wypłatę rolnikom.
Taki model działalności gospodarczej nie tylko
pośrednio (poprzez edukację i zwiększanie
świadomości), ale i bezpośrednio (przez skra‐
canie łańcuchów dostaw oraz wspieranie
zrównoważonych plantacji kawy) pozytywnie
wpływa na stan środowiska w krajach bied‐
niejszych, które są największymi producentami
tegoż „czarnego złota”.
Firma prowadzi handel bezpośredni oraz zobo‐
wiązuje się do zachowania i wspierania
odpowiedzialności społecznej w terenie. Przed‐
siębiorstwo współpracuje także z ekspertami
w dziedzinie kawy oraz baristami, którzy swoją
wiedzą dzielą się z rolnikami oraz konsumentami.

Przedsiębiorstwo powstało dzięki wcześniejszej
współpracy przy realizacji projektów unijnych
w ramach stowarzyszenia Starkmacher e V.
pełniącego rolę inkubatora przedsiębiorczości
z inicjatywy Elisabetty Epping-Rossi, Johannesa
Eppinga oraz Michaela Zillekensa. W projekcie
Mantano rozwijająca się palarnia nawiązała
kontakt z producentami kawy z Hondurasu:
Umami Area Honduras S.A. oraz Capucas Café’.
Zespół tworzy ok. 10 osób, a z palarnią współ‐
pracują eksperci w dziedzinie kawy oraz bariści.

Co?
—

sprzedaż kawy z kategorii
specialty oraz sprzętu
i akcesoriów do kawy

—

edukowanie konsumentów
na temat produkcji
i konsumpcji kawy

Do kogo?

—

poszukiwanie rolników
i eksporterów kawy
zainteresowanych kwestią
jakości i zrównoważonego
rozwoju

konsumenci

firmy

—

szkolenie rolników
w zakresie jakości
i zrównoważonych
procesów produkcji

rolnicy

eksporterzy
kawy

sprzedaż

organizowanie

bezpośrednia oraz przez Internet,
umieszczanie na opakowaniach profili
i krótkich historii o poszczególnych
rolnikach, od których pochodzi kawa

szkoleń i wsparcia dla rolników oraz
pokazów i akcji edukacyjnych dla
konsumentów przedstawiających
historię kryjącą się za filiżanką kawy,
a także bezpośrednich spotkań
rolników z konsumentami

Jak?

AGÁTA Rösterei & Café GmbH
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Siderno, Calabria
Włochy

GOEL Gruppo Cooperativo s.c.s.p.a.

Dziedzina
etyka biznesu, edukacja,
przeciwdziałanie działalności
mafijnej, ekologia

Czas powstania/działania
od 2003 r.

Miejsce
Calabria, Włochy
(siedziba w Siderno)

Forma prawna
spółdzielnia społeczna
na zasadzie prawa włoskiego

Finansowanie
długookresowe ze sprzedaży kawy
i sprzętu

Strona internetowa
https://www.goel.coop/
(wł.)

GOEL Gruppo Cooperativo s.c.s.p.a.
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Cel projektu
Grupa działa na rzecz wyzwolenia i realnej
zmiany Kalabrii w kierunku legalnego zatrud‐
nienia, działań prospołecznych, skutecznej etyki
i aktywnej opozycji wobec kalabryjskiej mafii
(’ndrànghety).
Wartości jakie przyświecają członkom spółdzielni
to:

Grupa GOEL ma również zdefiniowany manifest,
który realizowany jest przez poszczególnych
członków:
—

pełna afirmacja wolności od opresyjnej
władzy i klientelistycznej logiki

—

skuteczna demokracja poprzez
powszechną praktykę uczestnictwa

—

—

postawienie w centrum osoby znajdującej

i pomocniczości

się w niekorzystnej sytuacji ponad
jakiekolwiek inne potrzeby

—

sprawiedliwość społeczna i ekonomiczna

powiązanie spółdzielni i ich działalności

—

merytokracja

z regionem
—
—

—

najbardziej zmarginalizowanych osób

przed pozostałymi problemami

i grup społecznych, równa godność dla

społecznymi

wszystkich

motywacja i profesjonalizm jako warunki

—

do pracy w dziedzinie społecznej
—

równe szanse dla najsłabszych oraz

pierwszeństwo wykluczenia społecznego

integracja społeczna i/lub zawodowa

wspólne dobro lokalnych społeczności
i terytoriów

—

jako cel każdej usługi lub interwencji

solidarność między terytoriami i grupami
społecznymi

społecznej
—
—

przestrzeganie legalności i poprawności

aktywne niestosowanie przemocy jako
główny sposób rozwiązywania konfliktów

formalnej
—
—

przejrzystość działań i stosunków

ochrona środowiska i ekosystemu jako
zadanie ludzkości

na danym terytorium
—
—

wewnętrzne demokratyczne uczestnictwo

wolność rynku i jego rzeczywista
dostępność

w spółdzielniach socjalnych
—
—

swoboda konkurencji

sprawiedliwość wśród członków
spółdzielni

—
—

prawa pracowników
„zdrowa" przedsiębiorczość
i konkurencyjność oparta na jakości

—

niezależność i przejrzysta współpraca
z instytucjami i władzą polityczną

—

współpraca i wzajemność między
członkami
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Ludzie i historia

Co?

Grupa powstała w 2003 roku w Locride na drodze
wytyczonej wspólnie z arcybiskupem Giancarlem
Bregantinim.

Organizowanie przedsiębiorców, rolników i wolon‐
tariuszy na zasadzie solidarnej kooperacji w celu
przeciwdziałania działalności mafijnej w regionie.

Zarząd spółdzielni tworzą obecnie: Vincenzo
Linarello (Prezes), Gerhard Bantel (Wiceprezes),
Stefano Caria, Manuela Sfondrini, Maria Paola
Sorace (członkowie Zarządu). W skład Dyrekcji
wchodzi natomiast: Vincenzo Linarello (Prezes),
Fabrizio Sigona (Dyrektor Generalny w obszarze
socjo-sanitarnym i administracyjnym), Manuela
Sfondrini (Dyrektor Generalny w obszarze
produkcyjnym).
W ramach spółdzielni uczestniczy 12 przedsię‐
biorstw społecznych, 2 spółdzielnie rolnicze,
2 stowarzyszenia, 1 fundacja, 29 firm (głównie
rolniczych), wielu profesjonalistów i wolonta‐
riuszy zaangażowanych indywidualnie.

Do kogo?

przedsiębiorcy

rolnicy

pracownicy

studenci
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Jak?
W sektorze rozwoju lokalnego

W sektorze społecznym i zdrowotnym

GOEL uruchomił inicjatywy przedsiębiorcze,
takie jak:

GOEL – Spółdzielcza Grupa Kapitałowa obejmuje:
—

—

2 społeczności recepcyjne dla dzieci

CANGIARI, „zmieniać" w dialekcie

i młodzieży, które pochodzą z dróg

kalabryjskim, pierwsza eko-etyczna marka

dewiacji, marginalizacji, a czasem

włoskiej mody luksusowej. CANGIARI

przemocy

używa wyłącznie organicznych przędz
tkanin nawiązujących do starożytnej

—

grecko-bizantyjskiej tradycji kalabryjskich
krosien ręcznych, a łańcuch dostaw jest
utworzony przez spółdzielnie socjalne

—

ubiegających się o azyl polityczny

Włoszech

i małoletnich cudzoziemców bez opieki,

GOEL Bio, pierwsza spółdzielnia socjalna

promowanie ich integracji w małych

zrzeszająca gospodarstwa wyraźnie

gminach na tym terytorium

sprzeciwiające się 'ndranghecie
(tj. lokalnej mafii)
—

różnorodne działania związane
z przyjmowaniem migrantów

GOEL i znajduje się w całości we

—

2 rezydencje zdrowotne dla osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne

—

różne działania w zakresie opieki
społecznej i zdrowotnej dla osób

I Viaggi del GOEL, biuro podróży

znajdujących się w trudnej sytuacji,

specjalizujące się w odpowiedzialnej

podlegających marginalizacji

turystyce
—

GOEL Consulting & Communication, która
oferuje doradztwo dla firm w zakresie
rozwoju etycznych produktów i etycznych
usług komunikacyjnych

GOEL promował również liczne projekty, wśród
których można wymienić m.in:
—

CAMPUS GOEL, pierwszy inkubator
etyczno-innowacyjnych przedsiębiorstw
w Kalabrii którego celem jest zatrzymanie
młodych w regionie oraz przyciągnięcie do
niego najlepszych inicjatyw twórczych

—

AIUTAMUNDI, system, który uruchamia
obieg handlowy towarów i usług
wymienianych bez użycia gotówki,
aczkolwiek na warunkach rynkowych
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Gdańsk
Toruń
Łódź
Rybnik

Puck
Polska
Rzeszów

Browar Spółdzielczy
Dziedzina
zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
produkcja piwa oraz prowadzenie sieci
pubów na zasadzie franczyzy
– Puby Spółdzielcze

Czas powstania/działania
od 2014 r.

Miejsce
browar: Puck, Polska
puby: Gdańsk, Łódź, Toruń, Rzeszów,
Rybnik

Forma prawna
spółdzielnia społeczna:
Spółdzielnia Socjalna Dalba

Finansowanie
długookresowe ze sprzedaży piwa
i franczyzy oraz państwowe wsparcie
z różnych źródeł (w tym Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – PFRON)

Strona internetowa
https://www.browarspoldzielczy.com/
(pol.)

Browar Spółdzielczy
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Cel projektu
Misją Browaru Spółdzielczego jest umożli‐
wienie świadczenia pracy zarobkowej osobom
z niepełnosprawnością intelektualną. Większość
zatrudnionych w Browarze osób nie miałaby
szansy na znalezienie pracy na otwartym rynku,
a dzięki specjalnej formie prawnej i organiza‐
cyjnej Spółdzielni mogą oni wykonywać
potrzebną i odpowiednio wynagradzaną pracę.
Obok działalności produkcyjnej, Spółdzielnia
Socjalna Dalba prowadzi program Pojąć głębię,
w ramach którego pracownicy odbywają
zajęcia z nurkowania.

Ludzie i historia
Browar Spółdzielczy zainicjowali Janusz Goliso‐
wicz, terapeuta prowadzący zakład terapii
zajęciowej wraz z Agnieszką Dejną. Ponieważ
konwencjonalne przedsiębiorstwa boją się
zatrudniać niepełnosprawnych intelektualnie,
brakowało miejsca, w którym jego podopieczni
mogliby wykonywać regularną pracę.
Browar Spółdzielczy powstał w 2014 roku jako
pierwszy browar not-for-profit w Polsce
i prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną
Dalba. W spółdzielni pracuje 30 osób, z czego
25 z niepełnosprawnością intelektualną.
Pierwsze piwo Browaru Spółdzielczego zostało
uwarzone we współpracy z angielskim
browarem Hesket, również działającym w formie
spółdzielni. Inicjatorzy Browaru podkreślają życz‐
liwość urzędników oraz innych browarów wobec
Spółdzielni, którzy pomogli im w rozpoczęciu

działalności. Do dziś Browar stworzył kilkadziesiąt
różnych piw, w tym luksusowe piwa wymrażane,
które oceniane są jako jedne z najlepszych piw
warzonych w Polsce.
Spółdzielnia Socjalna Dalba rozwija sieć Pubów
Spółdzielczych, zatrudniających również osoby
niepełnosprawne. Część z nich funkcjonuje
w formie franczyzy społecznej, opracowanej
przez Spółdzielnię w ramach projektu dofinan‐
sowanego z programu PO WER. Spółdzielnia
finansuje się przede wszystkim z działalności
gospodarczej, w przypadku Browaru Spółdziel‐
czego – sprzedaży piwa. Jednak działalność
spółdzielni socjalnych jest wspierana przez
państwo z różnych źródeł. Wśród nich wymienić
należy wsparcie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który
dofinansowuje założenie, przystąpienie lub stwo‐
rzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej.

Browar Spółdzielczy
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Co?

Do kogo?

Spółdzielnia socjalna działa przede wszystkim po
to, aby dawać pracę ludziom, którzy nie są
zwykle zatrudniani przez tradycyjne przedsiębior‐
stwa. Tak postawiony cel organizacji pozwala na
dostosowanie warunków i organizacji pracy do
potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych
lub należących do innych grup defaworyzowa‐
nych na rynku pracy.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby
z pełną zdolnością do czynności prawnych
i równocześnie zaliczające się do przynajmniej
jednej z następujących kategorii:

Działalność spółdzielni socjalnych doskonale
wpisuje się w nurt ekologii integralnej, która
wskazuje na współzależność między różnymi
wymiarami zrównoważonego rozwoju gospodar‐
czego. Nadmierna eksploatacja środowiska
i wykluczenie osób niepełnosprawnych mają
wspólne źródło w kulturze konsumpcjonizmu,
szybkiego zysku i prymacie mechanicznie rozu‐
mianej efektywności gospodarczej. Idee takie
jak ekonomia społeczna budują gospodarkę
nakierowaną na poprawę dobrostanu, solidar‐
ność i ochronę swoich źródeł rozwoju, w tym
środowiska naturalnego.

—

bezrobotni

—

niepełnosprawni

—

uzależnieni od alkoholu,
narkotyków lub środków
odurzających po zakończeniu
leczenia

—
—

chorzy psychicznie
bezdomni realizujący
indywidualny program
wychodzenia z bezdomności

—

osoby opuszczające więzienie,
które mają trudności
z reintegracją społeczną

—

uchodźcy uczestniczący
w indywidualnym programie
integracji

Osoby nie należące do żadnej z tych grup nie mogą
stanowić więcej niż połowy członków spółdzielni.
Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co
najmniej dwie spośród następujących osób
prawnych:

—

organizacje pozarządowe
w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

—

jednostki samorządu
terytorialnego

—

kościelne osoby prawne

Browar Spółdzielczy
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Rio de Janeiro
Brazylia

Conexsus

Dziedzina
zrównoważone łańcuchy dostaw,
ekologia

Miejsce
Rio de Janeiro, Brazylia

Finansowanie
dzięki współpracy z partnerami
finansowymi projektu (w tym
Climate and Land Use Alliance)

Czas powstania/działania
od 2016 r.

Forma prawna
Instituto Conexões Sustentáveis
(Instytut Zrównoważonych
Połączeń) funkcjonuje jako
organizacja non-profit

Strona internetowa
https://www.conexsus.org/ (port.)
http://english.conexsus.org/ (ang.)
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Cel projektu
Misja i wizja projektu związane są z aktywizacją
ekosystemu biznesu społeczności lokalnej
o oddziaływaniu społeczno-środowiskowym
oraz zwiększenie ich wkładu w generowanie
dochodów na obszarach wiejskich, a także
ochrona lasów i różnorodności formacji roślinnych.
Conexsus odpowiada na jedną z największych
barier rozwojowych organizacji i podmiotów
gospodarki społecznej – finansowanie i dostęp
do sieci kontaktów. Jest inicjatywą sieciową
oraz zapewniającą przedsiębiorstwom społecznym
ciekawe formy finansowania i rozwoju działalności

w oparciu o mechanizmy sieciowe. Kluczem do
sukcesu tego typu przedsięwzięć jest skojarzenie
w jednej strukturze osób specjalizujących się
w konkretnych dziedzinach życia społeczno-go‐
spodarczego.
W dalszej perspektywie projekt ma na celu stwo‐
rzenie sieci połączeń pomiędzy podmiotami
realizującymi działania promujące społeczno-bio‐
logiczną różnorodność i zrównoważone łańcuchy
produkcji rolnej, które chronią różnorodność
formacji roślinnych i rozwijają terytoria w bardziej
sprawiedliwy i integracyjny sposób.

Ludzie i historia
Jednym z inicjatorów projektu Conexsus jest Valmir
Ortega, przedsiębiorca społeczny. Z wykształcenia
jest geografem, przez ponad 15 lat pracował
w sektorze publicznym, pełniąc m.in. funkcję
dyrektora ds. ekosystemów. W ostatnich latach
współpracował przede wszystkim z organizacjami
pozarządowymi, międzynarodowymi fundacjami
i agencjami współpracy wielostronnej, w ramach
inicjatyw i projektów związanych z tworzeniem
polityk publicznych i realizacją projektów
społeczno-środowiskowych ze społecznościami
i firmami, a także działań na rzecz wspierania
i promowania zrównoważonych łańcuchów
produkcji. Obecnie jest Prezesem Rady Dorad‐
czej Conexsus.
Conexsus powstało w 2016 roku, aby wzmocnić
zrównoważone połączenia między lokalnymi
przedsiębiorstwami, handlującymi produktami
i szeroką siecią organizacji partnerskich, które
są już zaangażowane w promowanie zrównowa‐
żonych łańcuchów dostaw i firm społecznych.

Inspiracją do stworzenia tej organizacji społecznej
w Brazylii było wieloletnie doświadczenie jej
współpracowników w promowaniu rozwoju
obszarów wiejskich i leśnych, strategii ochrony lasów
przed wylesianiem oraz strategicznej filantropii.
Wraz z szeroką siecią partnerów, budowana jest
platforma usługowa dla lokalnych organizacji
w celu ulepszenia ich modeli biznesowych, uzyskania
autonomii i zrównoważenia ekonomicznego.
Zespół składa się z sieci profesjonalnych współ‐
pracowników z wieloletnim doświadczeniem
w różnych dziedzinach, takich jak: rolnictwo
rodzinne, zrównoważona eksploatacja, biznes
społeczny, marketing bezpośredni, kredyty, polityka
publiczna, mentoring biznesowy, rozwój regio‐
nalny, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska.
Aby finansować swoje działania, Conexsus
nawiązuje współpracę z partnerami finansowymi
[np. z Climate and Land Use Alliance (ang.):
https://www.climateandlandusealliance.org/ ]
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Co?
W ramach projektu Conexsus tworzone są
rozwiązania, które:
—

zwiększają skalę zrównoważonych
łańcuchów wartości

—

maksymalizują wpływ społeczny

Do kogo?
Projekt wspiera tworzenie ekosystemu sieci
połączeń pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami
(wytwórcami produktów, podmiotami handlują‐
cymi oraz osobami finansującymi działania)
mającymi wpływ na lokalną społeczność
i środowisko.

i środowiskowy
—

poprawiają rentowność lokalnych
przedsiębiorstw.

Wraz z dużą liczbą partnerów i współtwórców,
Conexsus tworzy laboratoria i inicjatywy mające
na celu rozwój prototypów biznesowych, modeli
biznesowych, rozwiązań skalujących, rozwiązań
finansowych i dostępu do rynku.
Conexsus promuje podejście polegające na wyko‐
rzystaniu praktyk blended finance (finansowanie
mieszane) w celu stworzenia możliwości dostępu
do pożyczek i inwestycji.
Dostęp do odpowiednich środków finansowych
wzmacnia i poszerza działalność lokalnych
przedsiębiorstw społecznych i jest kluczowy dla
ich trwałości finansowej, dlatego prowadzone
są szkolenia z zakresu edukacji finansowej, aby
zapewnić odpowiedzialny dostęp do finanso‐
wania dostosowanego do potrzeb.
Conexsus współpracuje z instytucjami finanso‐
wymi, tworząc zindywidualizowane modele
finansowania, które mogą umożliwić tym
firmom dostęp do kredytów rolniczych. Ponadto
oferowana jest pomoc w zakresie doradztwa
strategicznego, edukacji finansowej i monito‐
ringu finansowego.

Jak?
modelowanie i przyśpieszanie rozwoju
przedsiębiorstw
wspieranie i oferowanie pomocy lokalnym
przedsiębiorcom, którzy mają wpływ na lokalną
społeczność i wykazują potencjał do rozwoju
i zwiększania skali swojej działalności

biznes dla Ziemi
wyjście z punktu widzenia popytu: na podstawie
analizy danych od 85 przedsiębiorstw sprawdzono,
jakie warunki sprzyjają korzystaniu przez
przedsiębiorców z produktów pochodzących
z rodzinnych gospodarstw rolnych w ramach
łańcuchów dostaw

zrównoważona praktyka finansowa
pośredniczenie w nawiązaniu relacji między
lokalnymi przedsiębiorstwami a instytucjami
finansowymi, aby zbudować zaufanie, wiedzę
i relacje, które są niezbędne do nawiązania
długoterminowej współpracy

Ponadto, w ramach projektu powstała metodo‐
logia Ścieżek do Rozwoju (ang. Paths to
Development), pozwalająca zmierzyć potencjał
lokalnych przedsiębiorstw i lepiej ukierunkować
rozwiązania w zakresie pomocy biznesowej
i finansowania mieszanego, a także monito‐
rować ich ewolucję po drodze.

Conexsus
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Włochy

NeXt – Nuova Economia per Tutti
NeXt – nowa ekonomia dla wszystkich

Dziedzina
dobro wspólne, zrównoważony rozwój

Czas powstania/działania
od 2011 r.

Miejsce
Włochy

Forma prawna
stowarzyszenie na zasadzie
prawa włoskiego

Finansowanie
z realizowanych projektów

Strona internetowa
https://www.nexteconomia.org/
(wł.)

NeXt – Nuova Economia per Tutti
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Cel projektu

Ludzie i historia

NeXt tworzy sieć między stowarzyszeniami,
przedsiębiorstwami, administracją publiczną,
szkołami, uniwersytetami i obywatelami. Łącząc
w jednym miejscu różnych aktorów społecz‐
nych z podobną nową wizją ekonomii, dostarcza
platformę dla spotkań i „oddolnie" działa dla
dobra wspólnego. NeXt nazywa to przestrzenią
na spotkanie Dobrych Praktyk na terenie Włoch.
Obecnie procesy sieciowe na poziomie lokalnym
z zainteresowanymi stronami na rzecz zrówno‐
ważonego rozwoju terytoriów zaczynają nabierać
kształtu. NeXt ze swoimi partnerami ekspery‐
mentuje, aby tworzyć i wprowadzać w życie
„Dobre Praktyki”. Ponadto szkoli młodych ludzi,
studentów i założycieli start-upów oraz wprowadza
inicjatywy, które rozwijają aktywne i odpowie‐
dzialne postawy obywatelskie i w konsumpcji.

NeXt powstał w 2011 roku i składa się z sieci
różnych stowarzyszeń i partnerów, którzy dzielą
wspólną wizję nowej ekonomii społecznej.
Obecnie takich stowarzyszeń lub partnerów jest
ponad czterdzieści.

Co?
NeXt przeprowadził mapowanie firm, gmin,
szkół, uniwersytetów, banków i organów trze‐
ciego sektora, które angażują się w osiąganie
celów zrównoważonego rozwoju społecznego
i środowiskowego, a także gospodarczych. Mapo‐
wanie jest robione na podstawie dwóch głównych
działań: zgłaszania lub identyfikacji dobrych
praktyk przez obywateli i organizacje należące do
sieci NeXt lub dobrowolnej identyfikacji samych
przedsiębiorstw. Po tym pierwszym etapie firmy
wypełniają kwestionariusz samooceny partycypa‐
cyjnej w bezpłatnej formie, aby móc dopełnić
mapowanie. W ten sposób można identyfikować
i promować wprowadzanie w życie różne
„Dobre Praktyki.”
Ponadto NeXt prowadzi portal dla biznesu
i aktywnych obywateli oraz wspiera działania na
rzecz nowej ekonomii. Stworzył również dwa
spin-offy: EyeOnBuy i Gioosto.
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Balczewo k. Inowrocławia
Polska

Plast-Mar

Dziedzina
edukacja z wartościami,
przedsiębiorstwo for profit,
przetwórstwo plastiku, recykling

Czas powstania/działania
od 1975 r.

Miejsce
Balczewo, k. Inowrocławia, Polska

Forma prawna
jednoosobowa działalność
gospodarcza (CEIDG)

Finansowanie
z realizowanych projektów

Strona internetowa
http://plast-mar.pl/ (pol.)
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Cel projektu
Misją działań wykraczających poza zwykłą dzia‐
łalność biznesową jest wykorzystanie nabytych
na rynku kompetencji i kontaktów do wzrostu
świadomości technicznej i ekologicznej miesz‐
kańców regionu.
Projekt znajduje się niemal w docelowej formie
– przy przedsiębiorstwie for-profit, zapewnia‐
jącym swoim pracownikom niezwykle korzystne

warunki pracy, powstał cały system kształcenia
lokalnej społeczności. Ostatnim etapem będzie
współpraca z edukatorami technicznymi, ekolo‐
gicznymi i społecznymi z całej Polski (w tym
Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie), która pozwoli na
rozszerzenie zakresu aktywności edukacyjnych
instytucji funkcjonujących przy Plast-Marze.

Ludzie i historia
Marek Margielewski jest lokalnym przedsiębiorcą
z okolic Inowrocławia. Założył rodzinne przed‐
siębiorstwo, rozpoznawalne obecnie w całym
województwie dzięki jego zaangażowaniu
w promocję wiedzy i świadomości ekologicznej.
Warto odnotować, że również jego córka
prowadzi podobne przedsiębiorstwo zajmujące
się recyklingiem plastikowych odpadów. Wyko‐
rzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte
w biznesie, stworzył przy swoim zakładzie dwie
instytucje: Punkt Edukacji Ekologicznej oraz
Punkt Edukacji Technicznej, finansując je w pełni
z prywatnych środków. Obecnie angażuje się
mocno w szerzenie świadomości technicznej
i ekologicznej osób w każdym wieku w całym
województwie kujawsko-pomorskim. Poza swoimi
inicjatywami uczestniczy również we wspieraniu
innych instytucji społecznych w regionie.
Początkowo Plast-Mar był firmą zajmującą się
przetwórstwem odpadów przemysłowych. Już
po przemianach ustrojowych w Polsce, na fali
wzrostu popularności i świadomości ekologicznej,
firma zaczęła specjalizować się w przetwórstwie
plastiku i wyrabianiu z niego odpowiednio prze‐
tworzonego granulatu, służącego do dalszej
obróbki. Rozwój podstawowej działalności

biznesowej pozwolił właścicielowi na przezna‐
czenie zarobionych pieniędzy na stworzenie
punktów edukacyjnych, których tematyka jest
ściśle związana z branżą, w której operuje PlastMar. W ten sposób powstały Punkt Edukacji
Ekologicznej oraz Punkt Edukacji Technicznej,
w których obecnie odbywają się regularne
zajęcia podnoszące świadomość techniczną
i ekologiczną mieszkańców regionu, a także
organizowane są (darmowe!) wycieczki dla grup
szkolnych.
Firma Plast-Mar zatrudnia kilkudziesięciu pracow‐
ników: biurowych, fizycznych oraz technicznych.
Ponadto, kolejne osoby zatrudnione są w punktach
edukacji – oprowadzają wycieczki oraz prowadzą
regularne i okazjonalne zajęcia dydaktyczne.
Pracownicy mają do dyspozycji liczne pomiesz‐
czenia społeczne, m.in. siłownię, saunę oraz
basen. Mogą również skorzystać z kilku pokojów
sypialnych znajdujących się w budynkach firmy.
Finansowanie firmy jest w pełni oparte na zyskach,
jakie Marek Margielewski wypracował do tej pory
w biznesie. Nawet stworzenie centrów edukacyj‐
nych nie było wsparte istotnymi grantami
rządowymi bądź unijnymi.
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Co?
Do kogo?
Przesłanie działalności edukacyjnej Plast-Maru
skierowane jest do wszystkich mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego, ze szcze‐
gólnym uwzględnieniem uczniów, odwiedzających
przedsiębiorstwo, a także osób starszych, uczest‐
niczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Centrum Edukacyjne „Akademia Plastiko‐
wego Marka” jest również miejscem, w którym
spotkać się mogą edukatorzy z całego kraju,
którzy swą wiedzę przekazywać mogą lokalnej
społeczności Kujaw. Plast-Mar staje się zatem
swego rodzaju hubem, w którym wzmacniana
jest świadomość i zaangażowanie społeczne.

Jak?
Przy przedsiębiorstwie for-profit zajmującym się
recyklingiem odpadów plastikowych powstały
punkty edukacyjne, tematycznie związane
z działalnością przedsiębiorstwa. Wykorzystano
kompetencje nabyte w działalności biznesowej.
Dzięki temu powstało centrum zaangażowania
obywatelskiego, w którym realizowane są różne
cele społeczne.

Przedsiębiorstwo Plast-Mar zajmuje się przetwa‐
rzaniem przemysłowych odpadów plastikowych
na granulat, który umożliwia ponowne wykorzy‐
stanie plastiku w produkcji. Ponadto, firma
skupuje również nakrętki plastikowe od lokalnych
instytucji, co pozwala w czasie rzeczywistym
promować recykling w szkołach i instytucjach
publicznych.
Oprócz podstawowej działalności biznesowej,
Marek Margielewski stworzył przy swojej
firmie Punkt Edukacji Technicznej oraz Punkt
Edukacji Ekologicznej, w których prowadzone
są regularne i okolicznościowe zajęcia,
a także przyjmowane są wycieczki szkolne.
Osoby w każdym wieku poznać mogą cały
proces recyklingu odpadów plastikowych,
widząc i mogąc dotknąć odpowiednich
maszyn, ale również poszerzyć swą wiedzę
w zakresie szerzej rozumianego recyklingu
oraz problemu z odpadami na świecie.
Warto zauważyć, że odpowiedzialność
społeczna prezesa Plast-Maru przejawia się
nie klasycznym reagowaniem na problemy,
które się stwarza, ale raczej na wykorzy‐
staniu własnych kompetencji do wzrostu
świadomości ekologicznej lokalnej społecz‐
ności. Ponadto, godne uwagi jest również
zaplecze społeczne, jakie do dyspozycji mają
pracownicy Plast-Maru – siłownia, sauna,
basen oraz miejsca noclegowe na terenie
firmy. Pozwala to stworzyć spójny organizm
biznesowy, który odpowiedzialny jest zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy.
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Amsterdam
Holandia

Repair Café

Dziedzina
edukacja, zrównoważony rozwój,
budowanie lokalnych społeczności

Miejsce
Amsterdam, Holandia
Obecnie ponad 1500 placówek
na całym świecie

Finansowanie
fundacja utrzymuje się z grantów
i darowizn; lokalne kawiarenki działają
na zasadzie wolontariatu i mogą być
objęte patronatem finansowym innych
podmiotów

Czas powstania/działania
od 2009 r. otwarcie
pilotażowej kawiarenki
(od 2011 r. fundacja promująca
model działalności)

Forma prawna
Repair Café Foundation jest organizacją
pozarządową non-profit; zazwyczaj
lokalne kawiarenki są wdrażane jako
nowy profil działalności istniejących
już podmiotów (np. stowarzyszeń,
domów kultury itp.)

Strona internetowa
https://www.repaircafe.org/en/visit/
(ang.)
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Cel projektu
Wyrzucamy ogromne ilości rzeczy. Nawet rzeczy,
które nie są w zupełnie złym stanie, a które po
prostej naprawie mogłyby zyskać nowe życie.
Problem polega na tym, że wiele osób zapo‐
mniało, że mogą samodzielnie naprawić lub nie
wiedzą już, jak to zrobić. Umiejętność wykony‐
wania napraw szybko zanika, jeśli nie jest
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Społe‐
czeństwo nie zawsze okazuje dostateczne
uznanie dla ludzi, którzy wciąż posiadają tę
praktyczną wiedzę, a ich doświadczenie jest
zbyt rzadko wykorzystywane.
Repair Café wszystko to zmienia! Cenna wiedza
praktyczna przekazywana jest kolejnym pokole‐
niem. Rzeczy są używane dłużej i nie trzeba ich
wyrzucać. Zmniejsza to ilość surowców i energii
potrzebnej do wytwarzania nowych produktów,
na przykład ogranicza emisję CO₂, ponieważ
wytwarzanie nowych produktów i recykling
starych powoduje jego uwalnianie.
Repair Café uczy ludzi spojrzenia na swój dobytek
w nowym świetle, by jeszcze raz docenić ich
wartość. Repair Café pomaga zmienić sposób
myślenia, co jest niezbędne, aby wzbudzić
w ludziach entuzjazm dla zrównoważonego
społeczeństwa.

Ale przede wszystkim Repair Café chce pokazać,
że naprawianie rzeczy może być świetną zabawą,
przynosić wielką satysfakcję i wcale nie musi być
bardzo trudne.
Docelowa forma kawiarenki zależy od potrzeb
i możliwości lokalnej społeczności. Może to być
nowa przestrzeń wyposażona w narzędzia, która
działa regularnie lub otwarte spotkania o różnej
częstotliwości (np. raz w miesiącu), np. w lokalnym
domu kultury, domu parafialnym lub szkole.
Szczegółowy plan zorganizowania takiego miejsca
można uzyskać przystępując oficjalnie do społecz‐
ności Repair Café [jednorazowy koszt „pakietu
startowego” to 49€, który zawiera dokładny
podręcznik w języku angielskim oraz materiały
graficzne, można uzyskać na stronie internetowej
https://www.repaircafe.org/en/start/ (ang.)]. Podstawą
działalności jest zebranie grupy przynajmniej
kilkorga wolontariuszy, którzy chcieliby podzielić
się swoim czasem i umiejętnościami z innymi
osobami, oraz zapewnienie dostępu do odpowied‐
nich narzędzi.
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Ludzie i historia
Projekt powstał z inicjatywy holenderskiej
dziennikarki Martine Postma (ur. w 1970), szcze‐
gólnie zainteresowanej działalnością na rzecz
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Efektem
jej dziennikarskich poszukiwań był na przykład
zestaw zaleceń dla miasta Amsterdam doty‐
czący ograniczenia ilości produkowanych przez
miasto śmieci. Po urodzeniu drugiego dziecka
zaczęła zauważać, jak wiele jest rzeczy, które
Holendrzy wyrzucają – nawet nie próbując ich
naprawiać – nie zawsze ze względu na brak
chęci podjęcia tego trudu, ale często z braku
odpowiednich narzędzi lub umiejętności.
Wówczas podjęła się stworzenia w Amster‐
damie pierwszej „kawiarenki napraw”, czyli
przestrzeni, gdzie lokalna społeczność może
wymieniać się umiejętnościami w przywracaniu
zepsutych przedmiotów do stanu użyteczności,
mając do dyspozycji koniecznie narzędzia.
Pierwsza Repair Café powstała w Amsterdamie
w 2009 jako miejsce, gdzie lokalna społeczność
może pomagać sobie nawzajem w drobnych
naprawach. Po sukcesie tego projektu, w 2011
powstała fundacja Repair Café Foundation, która
pomaga wdrażać ten pomysł w innych miej‐
scach. Obecnie jest już ponad 1500 inicjatyw
Repair Café na całym świecie.

Repair Café Foundation otrzymało grant w wyso‐
kości $260,000 od holenderskiego funduszu
DOEN Foundation na swoją działalność popula‐
ryzującą model kawiarenek naprawczych. Lokalne
kawiarenki działają zazwyczaj na zasadzie wolon‐
tariatu, użyczenia przestrzeni przez lokalną
instytucję, a materiały do napraw są finanso‐
wane z dobrowolnych datków. Przykładowo, we
wspomnianym już St Kilda Repair Café osoby,
które przychodzą z przedmiotami do naprawy
mogą dać „złotą monetę” („gold coin donation”,
czyli 1$ lub 2$), ale nie jest to obowiązkowe.
Kawiarenki napraw działają na zasadzie wolon‐
tariatu i wymiany umiejętności w lokalnych
społecznościach oraz darowizn na utrzymanie
inicjatywy. Często jest to dodatkowa forma
działalności, którą wdraża już istniejąca organi‐
zacja, np. St Kilda Repair Café w Australii
[https://www.stkildarepaircafe.org.au/ (ang.)] to comie‐
sięczne otwarte spotkania organizowane przez
lokalną Żydowską Koalicję Ekologiczną we
współpracy z radą dzielnicy. Napraw podejmują
się wolontariusze, którzy posiadają konkretne
umiejętności (naprawa sprzętu elektronicznego,
szycie, itp.).
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Jak?
Co?
Kawiarnie naprawcze to bezpłatne miejsca
spotkań, w których wszystko polega na napra‐
wianiu rzeczy (razem). W miejscu, w którym
znajduje się Repair Café, powinny znaleźć się
narzędzia i materiały, które pomogą dokonać
niezbędnych napraw (w ubraniach, meblach,
urządzeniach elektrycznych, rowerach, naczy‐
niach, sprzęcie, zabawkach itp.) oraz
wolontariusze-eksperci, posiadający umie‐
jętności naprawcze w różnych dziedzinach.

Do kogo?
Kawiarnia naprawcza jest projektem skiero‐
wanym do dowolnych społeczności lokalnych,
w szczególności istnienie takiej przestrzeni/
takich spotkań może być silnym czynnikiem
wspólnototwórczym w społecznościach, które
mało się znają, np. w miastach. Tego rodzaju
spotkania organizowane na osiedlach lub
w domach kultury mogą być miejscem, gdzie
mieszkańcy jednej ulicy po raz pierwszy się
poznają. Szczególne znaczenie ma to dla inte‐
gracji międzypokoleniowej, gdzie różne pokolenia
mogą nawiązywać relacje i wymieniać się swoimi
umiejętnościami (np. starsza pani może pokazać
młodej sobie jak porządnie zacerować przysło‐
wiową skarpetkę, a ktoś młodszy może pomóc
rozwiązać problem z telefonem lub komputerem).

Goście kawiarni przynoszą z domu swoje zepsute
przedmioty. Wraz ze specjalistami rozpoczynają
naprawy. To ciągły proces uczenia się. Można
przyjść i napić się herbaty lub kawy, nawet jeśli
nie ma się nic do naprawy. Można też pomóc
w naprawie czyjegoś przedmiotu lub zainspi‐
rować się przy stole do czytania – przeglądając
książki o naprawach i majsterkowaniu.
Na wstępie wszystkie przedmioty przyniesione do
naprawy powinny zostać zważone tak, aby można
było oszacować sumaryczną wagę przedmiotów,
które nie zostały dzięki konkretnej kawiarni
wyrzucone na śmietnik. Kolejną zasadą jest to, że
osoba, która przyniosła dany przedmiot musi być
obecna podczas całej naprawy – kawiarnia nie
zapewnia darmowych usług naprawczych, lecz
jest miejscem, gdzie można uzyskać pomoc.
Ważne jest również, żeby przekazywać jak
najwięcej umiejętności kolejnym osobom
i pokazać im, że wiele rzeczy są w stanie zrobić
same przy odpowiednim instruktażu.
Należy pamiętać, że dostęp do bezpłatnych
spotkań naprawczych nie konkuruje z profesjo‐
nalnymi specjalistami od napraw. Celem
kawiarni naprawczych jest promowanie kultury
naprawiania przeciw kulturze wyrzucania lub
kupowania rzeczy jednorazowych (lub marnej
jakości). Odwiedzającym często radzi się, aby
udali się do tych profesjonalistów, którzy wciąż
oferują w pobliżu swoje usługi, jeśli konkretne
naprawy przekraczają możliwości wolonta‐
riuszy. Ponadto osoby, które odwiedzają
kawiarnie naprawcze, zwykle nie są klientami
specjalistów od napraw. Mówią, że zwykle
wyrzucają zepsute przedmioty, ponieważ
płacenie za ich naprawę jest generalnie zbyt
drogie. W Repair Café dowiadują się, że istnieje
alternatywa – z drobną pomocą lokalnej społecz‐
ności wiele rzeczy można naprawić samemu.
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San Francisco
USA

The Laudato Si’ Challenge

Dziedzina
ekonomia, przedsiębiorczość, zmiany
klimatyczne, ekologia integralna

Miejsce
San Francisco, USA

Finansowanie
z grantów fundacji,
firm i uczelni wyższych

Czas powstania/działania
od stycznia 2018 r.

Forma prawna
organizacja pożytku publicznego
zarejestrowana na zasadzie prawa
federalnego Stanów Zjednoczonych
jako organizacja 501(c)(3)

Strona internetowa
https://lsc21.org/
(ang.)
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Cel projektu

Ludzie i historia

Laudato Si’ Challenge chce osiągnąć zmianę
narracji na temat sukcesu ekonomicznego w XXI
wieku, który – jeżeli prowadzi do degradacji
środowiska – jest bez znaczenia.

Inspiracją do powstania The Laudato Si’ Chal‐
lenge była encyklika Papieża Franciszka o tej
samej nazwie, w której Papież zwraca uwagę na
zagrożenie wynikające z postępujących zmian
klimatycznych najbardziej dotykających ubogich.
Misją The Laudato Si’ Challenge jest wcielenie
w życie zasad z encykliki Laudato Si’ oraz odpo‐
wiedź na krzyk ubogich i krzyk ziemi przez
odważne, skoordynowane i mierzalne działanie.

Celem projektu jest:
—
—

transformacja świata na lepsze
rozwój biznesu innowacji społecznej
(ang. social innovation) w systemie
wolnorynkowym

—

ochrona najbardziej bezbronnych

Współzałożycielami inicjatywy są Eric Harr, wcze‐
śniej pracujący w spółkach technologicznych
w Dolinie Krzemowej oraz Ahmad Ashkar, założy‐
ciel i Prezes Hult Prize [(http://hultprize.org (ang.)].

Braci i Sióstr.
Laudato Si’ Challenge wprowadza w życie swoją
misję poprzez organizację 12-miesięcznego
programu akceleracyjnego dla start-up’ów, których
działalność jest spójna z encykliką Laudato Si’.
Program akceleracyjny trwa rok i wspiera
w rozwoju 50 firm, z których 12 zaproszone jest
do Watykanu na zakończenie programu, aby
przedstawić wypracowane rozwiązania.

Struktura: Prezes (CEO), Dyrektor Wpływu (ang.
Director of Impact), Rada Dyrektorów, Rada
Doradców i Partnerów.
Forma współpracy: w pełni płatna. The Laudato
Si’ Challenge finansuje swoją działalność za
pośrednictwem grantów, które pochodzą od
takich instytucji jak: Rockefeller Capital Manage‐
ment, Acumen, Airbnb, Amazon Web Services,
Blue Like an Orange Sustainable Capital, Biz
Stone (Wspólzałożyciel Twitter’a), BNP Paribas,
Conscious Ventures, Draper Associates, Noventi,
SOCAP Global, TeraTree oraz The University of
Notre Dame.
Więcej na temat historii The Laudato Si’ Challenge
znajduje się tutaj (ang.): https://youtu.be/4MjLZc4Uk3k
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Co?
W centrum działalności The Laudato Si’
Challenge jest opisany powyżej program
akceleracyjny oraz działania marketingowokomunikacyjne, które promują przedsiębior‐
czość spójną z encykliką Laudato Si’.

Jak?

Do kogo?

The Laudato Si’ Challenge wspiera w rozwoju firmy,
które mają największy potencjał na rozwiązanie
problemu zmian klimatycznych w najbardziej
zyskowny i zrównoważony sposób ze szczególną
uwagą na najbardziej bezbronnych Braci oraz
Siostry i Nasz Wspólny Dom – Matkę Ziemię.

Program skierowany jest do wszystkich, a w szcze‐
gólności studentów, start-up’ów oraz działających
firm, aby zachęcać do kreatywnych rozwiązań
w obliczu postępujących zmian klimatycznych
oraz problemu przymusowej migracji. W polu
szczególnego zainteresowania The Laudato Si’
Challenge są rozwiązania w poniższych sektorach:
żywność, energia, woda, transport oraz zdrowie.
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Część IIIa

5 milowych
kroków
do Ekonomii Franciszka

Zdobądź wiedzę

¹⁷ https://www.vatican.va/content/
francesco/it/encyclicals.index.html
(wł., ang., pol. i inne)
https://www.vatican.va/content/
benedict-xvi/it/encyclicals.index.html
(wł., ang., pol. i inne)
https://www.vatican.va/content/
john-paul-ii/it/encyclicals.index.html
(wł., ang., pol. i inne)
https://www.vatican.va/content/
paul-vi/it/encyclicals/documents/
hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
(wł., ang., i inne)
https://www.vatican.va/content/
leo-xiii/it/encyclicals/documents/
hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
(wł., ang., i inne)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
¹⁸ https://www.youcat.org/pl/products/docat/ (pol.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
¹⁹ Youtube: The Economy of Francesco Official channel (ang.),
https://www.youtube.com/channel/
UCVKz5pM4geof3NvZO7GOylw/videos
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
²⁰ https://francescoeconomy.org/ (ang., wł.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
²¹ https://www.facebook.com/groups/176446676918804 (pol.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]

1

Ekonomia Franciszka dotyczy takich obszarów
jak m.in. ekonomia społeczna, ekologia inte‐
gralna, przedsiębiorczość i zarządzanie. Jej
podstawą jest nauka społeczna Kościoła Kato‐
lickiego. Jeśli chodzi o zdobycie wiedzy w tym
obszarze, nie ma lepszego sposobu niż lektura
papieskich dokumentów opartych na przesła‐
niach Pisma Świętego. Zacznij od Laudato Si’,
zajrzyj też do adhortacji Christus Vivit kiero‐
wanej do młodych oraz do encykliki Fratelli
Tutti Papieża Franciszka czy Caritas In Veritate
Benedykta XVI, które są bardzo na czasie
i świetnie identyfikują dzisiejsze problemy. Jeśli
okaże się, że to za mało, spróbuj cofnąć się do
Laborem Exercens lub Centesimus Annus Jana
Pawła II albo nawet do Populorum progressio
Pawła VI czy Rerum Novarum Leona XIII.
Wszystkie te dokumenty dostępne są na oficjal‐
nych stronach Watykanu. ¹⁷
Dobrym i pomocnym podręcznikiem, który prze‐
prowadzi Cię przez najważniejsze punkty
i założenia nauki społecznej Kościoła jest
DOCAT.¹⁸ Wiele aspektów z tego zakresu zostało
poruszonych podczas spotkań i wykładów
w sieci Ekonomii Franciszka, które dostępne są
na YouTube.¹⁹ Zapoznaj się też z nadchodzącymi
wydarzeniami w ramach Ekonomii Franciszka
i dołącz do tej społeczności.²⁰ Możesz dołączyć
również do polskiej grupy Katolicki Networking
na Facebooku.²¹
Ponadto możesz zapoznać się z materiałami
edukacyjnymi przygotowanymi przez sekcję
Caritas Polska Laudato Si’!²² oraz wziąć udział
w programie edukacyjnym Ruchu Laudato Si’
(dawniej: Światowego Ruchu Katolików na Rzecz
Środowiska) – Animatorzy Laudato Si’!²³

²² https://laudatosi.caritas.pl/ekologia-integralna/ (pol.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
²³ https://laudatosianimators.org/pl/home-pl/ (pol.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
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Znajdź problemy
i nazwij potrzeby
najbliższego
otoczenia

²⁴ https://francescoeconomy.org/
final-statement-and-common-commitment/ (ang.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]
²⁵ https://www.un.org.pl/ (pol.)
[dostęp dnia: 29.05.2021]

2

Przy zdobywaniu wiedzy posłuchaj, co w Tobie
rezonuje. Przyjrzyj się również swojemu otoczeniu
i wypisz na tej podstawie punkt po punkcie te
problemy oraz potrzeby, jakie dostrzegasz
wokół Ciebie.
Możesz również zobaczyć, czy te punkty odnoszą
się do postulatów „Paktu z Asyżu” wypracowa‐
nych do tej pory przez Ekonomię Franciszka²⁴
(opisanych pokrótce we wprowadzeniu), kwestii
opisanych w DOCAT i encyklikach albo czy są
związane z realizacją 17 Celów Zrównoważo‐
nego Rozwoju 2030 (Sustainable Development
Goals 2030).²⁵
Następnie zastanów się, na czym polegają te
problemy lub co jest źródłem tych potrzeb czy
braków, z czego mogłyby wynikać? Jeśli to
możliwe, stwórz prosty łańcuch możliwych
przyczyn i skutków, aby lepiej zobrazować
problem. Zapoznaj się z przykładami omówio‐
nymi w Części II niniejszego opracowania
(s. 10-78), które mogą być dla Ciebie inspiracją.
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Zacznij o tym
rozmawiać,
aby znaleźć osoby,
dla których jest to
równie ważne

3

Warto spytać innych, czy dostrzegają te same
problemy lub potrzeby. Możesz zacząć od grupy
znajomych i osób z Twojego otoczenia. Zwróć
uwagę na ich umiejętności i doświadczenie. Być
może uzupełnią Twój obraz sytuacji o nowe
informacje i opinie lub skierują Cię do właści‐
wych osób.
Jeśli Twoje hipotezy okażą się zbieżne z tym, co
widzą inne osoby z tego otoczenia, zaproś do
dyskusji ekspertów z danej dziedziny. Przejrzyj
artykuły naukowe z Twojego obszaru i skon‐
taktuj się z ich autorami, którzy zdołali już
przestudiować dany problem w jakimś aspekcie.
Pamiętaj, że gdzie jest potrzeba, tam nieraz kryje
się popyt. Pomyśl zatem również o przedsiębior‐
stwach, stowarzyszeniach, chrześcijańskich
wspólnotach i lokalnych instytucjach, które
mogłyby być zainteresowane podażą, czyli
rozwiązaniem tego problemu. Zasięgnij rady
u proboszcza w kancelarii parafialnej lub
u biskupa w kurii diecezjalnej. W swoich rozmo‐
wach z różnymi podmiotami możesz zawsze
powołać się na misję tych organizacji oraz
wyznawane przez nie wartości. Papież pisze:
„Proponuję młodym, aby wychodzili poza grupy
przyjaciół i budowali przyjaźń społeczną, poszu‐
kiwali dobra wspólnego.” ²⁶

²⁶ Franciszek, Christus Vivit, pkt. 169.
²⁷ http://linkedin.com [Dostęp dnia: 29.05.2021 r.]

Korzystaj z danych kontaktowych udostępnio‐
nych na stronach internetowych znalezionych
przez Ciebie organizacji lub próbuj dotrzeć do
konkretnych osób, szukając publikacji w danym
temacie np. na portalu LinkedIn za pomocą tzw.
hashtagów (słów kluczowych poprzedzonych
znakiem #) oraz dostępnej wyszukiwarki.²⁷
Szukaj również osób na stanowiskach związa‐
nych z obszarami Corporate Social Responsibility,
Happiness Management, Sustainability, Compliance,
Public Relations, Corporate Affairs lub Public
Affairs. Napisz jasno, czego Ci brakuje.
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Potrzeby należy wyrażać, a problemy nagłaśniać,
aby w dalszej kolejności móc na nie odpowie‐
dzieć. Dlatego nie bój się zapytać o zdanie tych
osób, których dany problem może bezpośrednio
dotykać. Nie pomijaj ich. Podejmowanie dyskusji
bez udziału najbardziej zainteresowanych rozwią‐
zaniem danej kwestii mija się z celem. To właśnie
ich krzyk albo ich milczenie trzeba usłyszeć.

²⁸ Franciszek, Homilia podczas Mszy w domu Św. Marty,
3 kwietnia 2013 r.
²⁹ Franciszek, Christus Vivit, pkt. 167.

Staraj się jednak nie doprowadzać do narzekania,
gdyż nie znajdziesz w nim nadziei na rozwiązanie
problemu. Papież Franciszek przestrzegał o tym
w jednej z homilii: „narzekanie jest czymś złym,
nie tylko wobec innych, ale także kiedy narzekamy
na samych siebie, kiedy wszystko wydaje nam się
gorzkie. Jest złe – bo odbiera nam nadzieję. Nie
podejmujmy tej gry, by żyć narzekaniem!” ²⁸
Możesz pomodlić się o cierpliwość i czułość,
które z pewnością będą Ci potrzebne. Jak głosi
afrykańskie przysłowie: „Jeśli chcesz chodzić
szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź
z innymi.” Papież dodaje: „nie pozwólmy, by skra‐
dziono nam braterstwo.” ²⁹
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Pomyślcie wspólnie
nad możliwymi
rozwiązaniami

4

Gdy wśród znajomych, wolontariuszy, przedsię‐
biorców, naukowców, lokalnych urzędników,
polityków, aktywistów, a nawet księży czy świeckich
przedstawicieli chrześcijańskich wspólnot znaj‐
dziesz osoby zainteresowane danym tematem,
znajdźcie okazję do burzy mózgów.
W celu sprawnego przeprowadzenia burzy
mózgów, podobnie jak to miało miejsce w wiosce
Powołanie i Zysk, możecie zastosować metodę
facylitacji pracy w grupach, np. The World Café³⁰,
którą stosuje się w przypadku konieczności
omówienia złożonych problemów i podzielenia
się wiedzą lub doświadczeniami z różnych
dziedzin. Jest to proces zorganizowanej dyskusji
grupowej przy kilku stolikach tematycznych.
Gospodarz stołu przedstawia temat stolika (lub
pokoju w przestrzeni internetowej), moderuje
dyskusję i zapisuje wnioski lub pomysły, którymi
dzielą się uczestnicy w zadanym czasie. Po jego
upływie uczestnicy przechodzą do innego
stolika, rozpoczynając nową rundę dyskusji,
a gospodarz stołu uzupełnia listę pomysłów
o propozycje kolejnej grupy uczestników.
Dyskusja kończy się, gdy uczestnicy odwiedzą
wszystkie tematyczne stoliki. Następnie gospo‐
darze przedstawiają zebrane w danym temacie
idee. W przypadku wioski Powołanie i Zysk
rozmowy w tak zorganizowanych grupach tema‐
tycznych zaowocowały powstaniem podcastu
(patrz: Część IIa. The Profit Podquest, s. 35-38).
Możesz podzielić się wcześniej ze swoją grupą
niniejszym opracowaniem, które stanowi zbiór
swoistych „case studies” (studiów przypadku)
dla odpowiedzi na problemy w duchu Ekonomii
Franciszka. Mamy nadzieję, że dostarczy Wam
ono niezbędnych pomysłów, które uda Wam się
przeszczepić na lokalny grunt.

³⁰ http://www.theworldcafe.com/ (ang.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021 r.]

Spróbujcie dokonać wspólnie włączającego
mapowania, korzystając z metody zaproponowanej
w ramach wioski Polityki publiczne i Radość (patrz:
Część IIa. Inclusive Mapping s. 26-28). Wystarczy
zacząć zbierać nietypowe materiały o swojej
okolicy – zdjęcia, nagrania dźwięków, informacje
o lokalnych grupach, które już działają w tym
obszarze i zachęcić je do połączenia sił i skoor‐
dynowanej współpracy. Na podobnej zasadzie
realizowany jest projekt NeXt tworzony przez
sieć włoskich organizacji (patrz: Część IIb. NeXt
– Nuova Economia per Tutti, s. 66-67).
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Nie bójcie się marzyć. Papież pisze do młodych:
„musimy trwać na drodze marzeń. Dlatego trzeba
zwracać uwagę na pokusę, która często płata nam
figle: niepokój. Niepokój może stać się wielkim
wrogiem, który wiedzie nas do kapitulacji, kiedy
odkrywamy, że rezultaty nie przychodzą natych‐
miast. Najpiękniejsze marzenia zdobywa się, mając
nadzieję, cierpliwość i determinację, a rezygnując
z pośpiechu. Jednocześnie nie należy się poddawać
z powodu niepewności i obawy przed ryzykiem czy
popełnianiem błędów. Musimy się raczej obawiać
życia w paraliżu, jak żywe trupy, a samych siebie
jak istot, które nie żyją i nie realizują swoich przed‐
sięwzięć, bo nie chcą ryzykować albo boją się
popełniać błędy. Nawet jeśli się pomylisz, zawsze
możesz podnieść głowę i zacząć od nowa,
ponieważ nikt nie ma prawa ukraść Ci nadziei.” ³¹

³¹ Franciszek, Christus Vivit, pkt. 142.

Gospodarka społeczna nie będzie rozwijać się bez
niezbędnej infrastruktury. Tej jednak nie może
w pełni dostarczyć państwo. Warto zatem spró‐
bować budować sieć relacji między organizacjami,
by przy minimalnym choćby wsparciu osobowym
mogły one znajdować przestrzeń do współpracy.
Ostatecznie, bardzo korzystne jest dla nich funk‐
cjonowanie w możliwie gęstej sieci relacji. Kiedy
chodzi o dobro wspólne, kwestia konkurencji
schodzi na dalszy plan.
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Zacznijcie działać
Pomyślcie także o formach działalności funkcjo‐
nujących i dostępnych w Polsce. Czy będzie to
działalność non-profit czy for-profit? Fundacja,
a może przedsiębiorstwo społeczne? Stowarzy‐
szenie czy firma, a może spółdzielnia? Interesuje
Was współpraca w ramach think tanku czy dołą‐
czenie do grupy przedsiębiorców Ekonomii Komunii?
Wybierzcie wspólnie taką formę, która będzie
najbardziej odpowiednia dla Was i Waszych intere‐
sariuszy. Mamy nadzieję, że kolejna część pomoże
Wam to przeskoczyć małymi krokami.

5

Warto angażować się w inicjatywy społeczne,
takie jak np. Ekonomia Franciszka. Można bowiem
dzięki nim poznać wiele osób o podobnym spoj‐
rzeniu na świat, co pozwoli uruchomić drzemiące
w każdym człowieku pokłady kreatywności i chęci
do działania. To właśnie m.in. relacje między‐
ludzkie są w centrum każdej ludzkiej aktywności
– zarówno wewnątrz wspólnoty podstawowej,
jaką jest rodzina, jak i poza nią – w szerszym
kontekście i otoczeniu społecznym.
Cenną praktyką jest wykorzystywanie trendów,
zwłaszcza nowych technologii, aby przebić się
do świadomości społecznej. Nie każda inicjatywa
musi być od razu kompleksowa i międzynaro‐
dowa – już istniejące organizacje, zrzeszenia
i wspólnoty również mogą wzbogacić swą dzia‐
łalność o promocję konkretnych wartości przy
wykorzystaniu dostępnych kanałów komunika‐
cyjnych. Tworzenie organizacji można zacząć
oddolnie od przygotowania pojedynczych lub
cyklicznych wydarzeń. Nie należy się znie‐
chęcać, jeśli frekwencja na pierwszych
spotkaniach będzie nieliczna.
Podczas wspólnej pracy warto określić misję,
wartości, jakie mają przyświecać Waszej działal‐
ności. Może to być motto, statut, manifest czy
regulamin, do którego się zobowiążecie. W Waszej
inicjatywie możecie skorzystać z metody The
Company Cube ³² – kostki, na której brzegach jest
6 wskazówek do wspólnego działania:

³² https://thecompanycube.org/
(ang., port., fr., wł., słowac., hisz.)
[Dostęp dnia: 29.05.2021]

—

budować codziennie wzajemne relacje

—

wspierać działaniem, nie tylko słowami

—

dzielić się ekspertyzą, czasem i sobą

—

doceniać każdą osobę i każdy pomysł

—

być pierwszym w pomocy innym

—

konkurenci mogą być przyjaciółmi

Powyższe wskazówki inspirowane są złotą regułą
etyczną, przekazywaną w Ewangelii, ważnych
pismach innych religii oraz w przysłowiach: „czyń
to, co chciałbyś, aby Tobie czyniono” (Mt 7,12a)
lub „nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe.”
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Część IIIb

5 małych kroków
do rozpoczęcia działalności w Polsce

Rozpoczęcie działalności to z pewnością krok
milowy i przejście od zgromadzonego potencjału,
którym są talenty, doświadczenia, potrzeby
i możliwości do przełożenia założonego planu na
rzeczywistość dzięki osobistemu zaangażowaniu
i wspólnej pracy dla dobra wspólnego. Aby
pomóc Wam pokonać ten dystans, przygotowa‐
liśmy dla Was listę małych kroków w zależności
od rodzaju i formy działalności, jaką chcecie
podjąć i biorąc pod uwagę również nasze
lokalne, polskie realia.

Działalność
proekologiczna
w obszarze rolnictwa

Pamiętajcie, że w Ekonomii Franciszka nie chodzi
o maksymalizację zysku, lecz przede wszystkim
o człowieka i jego przyszłość na Ziemi. Mamy
nadzieję, że dobrze zdefiniowany problem (co?),
dobrani interesariusze (do kogo? z kim?) i przy‐
gotowany biznesplan (jak?) z rozwiązaniami
według przytoczonych wskazówek oraz znalezio‐
nych informacji pomoże Wam zrealizować Wasz
wspólnie obrany cel.

Od roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do UE,
dzięki wsparciu w ramach programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych WPR, gospodar‐
stwo może zmienić profil zarządzania gruntem
rolnym z produkcji zbóż bazującej na inten‐
sywnej uprawie gleby na zarządzanie trwałymi
użytkami rolnymi.
Na rolnictwo regeneratywne składają się dwa
główne elementy:
Restoracja – szereg działań, które podejmuje
rolnik, aby pozycjonować działalność swojego
gospodarstwa rolnego w zgodzie z cyklami natury,
na przykład cyklem energetycznym, wodnym,
czy węglowym
Regeneracja – sytuacja, w której natura przejmuje
kontrolę nad ekosystemem po umożliwieniu jej
tego przez rolnika w celu zwiększenia poziomu
dostarczanych usług ekosystemowych.
Swoim doświadczeniem dzieli się Mateusz
Ciasnocha z Gospodarstwa Rolnego Rodziny
Ciasnocha, które jako rodzinne gospodarstwo
rolne zarządza 700 ha użytków rolnych położo‐
nych na Żuławach Wiślanych (zobacz też: Część
IIa. European Carbon Farmers, s. 14-17).
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5 małych kroków
do rolnictwa regeneratywnego i restoracji

Zaprojektowanie
gospodarstwa rolnego
wpisującego się
w ukształtowanie
terenu
Pozwala to na optymalne wykorzystanie
naturalnie zachodzących cykli w danym
ekosystemie do generowania ekosyste‐
mowych usług, z których część rolnik
może zmonetyzować.

1

Zmiana sposobu użytkowania gruntu była
fundamentalnym działaniem dla powrotu do
odpowiednich cykli natury w ekosystemie, którym
zarządzamy. W związku z ryzykiem częściowego
zalewania gruntów, którymi zarządzamy, histo‐
rycznie te ziemie przeznaczone były pod
produkcję zielonek, do której powróciliśmy
w 2008 roku. Ta decyzja pozwoliła nam nie
walczyć już więcej z cyklami natury, ale z nimi
współpracować.
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Optymalizacja
zużycia środków do
produkcji rolnej

2

Środkami do produkcji rolnej są
nasiona, środki ochrony roślin i nawozy.
Właściwe ich stosowanie prowadzi do
osiągnięcia optymalnego plonu przy
najmniejszych nakładach.

Minimalizacja
uprawy gleby
(zaprzestanie orki)

3

W obszarze optymalizacji zużycia środków do
produkcji rolnej od roku 2008 całkowicie wyeli‐
minowaliśmy zużycie środków ochrony roślin.
Ponadto drastycznie zredukowaliśmy wykorzy‐
stanie nawozów do jednej dawki mocznika na
wiosnę w wysokości 50 kg/ha aplikowanej
jednocześnie z procesem włókowania łąk na
wiosnę. Zmiana ta zapewnia wyższą precyzję
aplikacji nawozów w porównaniu z wykorzysta‐
niem standardowego siewnika do nawozów
przez co ograniczyliśmy koszty oraz zmniejszy‐
liśmy emisję N₂O. Regularne (raz na trzy lata)
podsiewanie łąk nowym materiałem siewnym
pozwala na utrzymanie potencjału produkcyj‐
nego naszego gospodarstwa rolnego.

Zmiana profilu produkcji naszego gospodarstwa
rolnego pozwoliło nam na całkowite wyelimino‐
wanie uprawy gleby oraz zaprzestanie orki.

Orka jest praktyką obracania gleby o 180
stopni. Uprawa bezorkowa pozwala na
uniknięcie zakłócenia naturalnie zachodzą‐
cych przemian w przyrodzie, zwłaszcza
cyklu węglowego.
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Pokrycie gleby
możliwie przez cały rok
roślinnością z żyjącym
w glebie korzeniem

4

Zaprzestanie orki w połączeniu z utrzymaniem
całorocznej okrywy gleby roślinnością prowadzi
do sekwestracji 6,5 t CO₂ eq/ha/rok. W przy‐
szłości gospodarstwo planuje eksperymentować
z podsiewaniem łąk mieszankami poplonów
w celu poprawy zdrowia i żyzności naszej gleby
oraz wzrostu poziomów sekwestracji węgla
w naszej glebie.

Praktyka integracji poplonów w płodo‐
zmianie w połączeniu z uprawą bezorkową
chroni oraz podnosi zasób węgla orga‐
nicznego zmagazynowanego w glebie.

Zwiększanie
bioróżnorodności
Powinno odbywać się w ramach pola,
granic pola i całego środowiska, w które
wpisane jest gospodarstwo rolne. Dzia‐
łanie to przyczynia się do zwiększenia
odporności ekosystemu oraz dostarcza‐
nych przez niego usług ekosystemowych,
w który wpisane jest gospodarstwo rolne,
zwłaszcza w obliczu postępujących
zmian klimatycznych.

5

W obszarze wzrostu bioróżnorodności ekosys‐
temu, którym zarządzamy, wprowadziliśmy
mieszankę traw zwiększającą bioróżnorodność
w ramach pola. Poprzez eliminację wykorzy‐
stania środków ochrony roślin pozwalamy
różnym naturalnym gatunkom traw, ziół
i kwiatów na odbudowę ich populacji. Ponadto
późne koszenie naszych łąk (po 15 czerwca)
tworzy siedliska lęgowe dla ptaków takich jak
derkacz oraz tereny odpoczynku dla dzikiej
zwierzyny: saren, dzików, czy zajęcy. Podjęte
przez nas działania zakładania szpalerów drzew
naturalnie występujących w naszym ekosyste‐
mie: wierzby, również prowadzą do zwiększania
bioróżnorodności poprzez stworzenie możli‐
wości zakładania gniazd przez ptaki przy
jednoczesnym zmniejszaniu problemu silnych
wiatrów występujących na Żuławach Wiślanych.
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Działalność
prospołeczna
w obszarze non-profit

Nie każda inicjatywa w duchu Ekonomii Fran‐
ciszka musi wiązać się z wysokimi kosztami,
a niektóre spośród przytoczonych projektów
w Części II. realizowane są na zasadzie niesfor‐
malizowanego wolontariatu ludzi dobrej woli.
Doskonałym przykładem jest opisany w niniej‐
szym opracowaniu projekt Edukacja Finansowa
dla Życia (patrz: Część IIa. Educação Financeira
para a Vida – EFV, s. 29-31), w ramach którego
własnymi środkami w czasie pandemii zaczęto
nagrywanie podkastów.
Jeśli w trakcie dyskusji z interesariuszami okaże
się, że planowana działalność wymaga formy
prawnej, choć nie ma na celu zysku, można
założyć organizację non-profit, która w Polsce
najczęściej przyjmuje formę stowarzyszenia lub
dołączyć już do istniejącej organizacji poza‐
rządowej, wśród których są też fundacje.
Organizacja non-profit uzyskuje niezbędne
środki finansowe z różnych budżetów publicz‐
nych: państwowych, regionalnych, lokalnych.
Organizacje te mogą prowadzić działalność
gospodarczą, ale ich dochody są przeznaczane
na finansowanie działalności, a nie mogą one
zostać rozdzielone pomiędzy osoby pracujące
w tych organizacjach. Wszystkie środki finan‐
sowe organizacji non-profit są przeznaczane na
realizację celów określonych w statucie. Przy‐
kładowo szereg działań edukacyjnych może być
w takim przypadku finansowany z grantów
i dobrowolnych darowizn, jak pokazują to
niektóre z opisanych projektów [patrz: Część IIa:
Campus de la Transition (s. 18-21), ProAbled
Academy (s. 32-34), Pacar School Foundation
Limited (s. 22-25); Część IIb: Cumbres Blancas
(s. 40-41); Część IIb: Human Dignity Curricullum
– HDC (s. 45-46); Por Igual Más (s. 50-53); The
Laudato Si’ Challenge (s. 76-78)].
Sposobem pozytywnego wpływania na zmiany
w lokalnym otoczeniu jest działalność organi‐
zacji typu think tank. Są to organizacje nonprofit, których celem jest dostarczanie eksperc‐
kiej wiedzy decydentom politycznym i opinii
społecznej. Często zajmują się one propagowa‐
niem pewnych rozwiązań dzięki dostarczaniu
argumentów opartych na dogłębnej analizie
i źródłach naukowych. Profil działalności think
tanku zwykle znajduje się w obszarze pomiędzy
dziennikarstwem a nauką, wkraczając często na
oba te pola. Głównym zasobem organizacji tego
typu są ludzie, posiadający ekspercką wiedzę
i umiejętność analizy źródeł. Najczęściej przy‐
bieraną przez think tanki formą prawną jest
fundacja, prowadząca działalność gospodarczą.
Przykładem think tanków są opisane w Części IIb.
CoopTech Hub, s. 47-49 oraz Conexsus, s. 63-65.
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5 małych kroków
do stowarzyszenia

Wyznaczcie cele
stowarzyszenia

1

W działaniu najważniejsza jest chęć, jednak
nawet najszczersza chęć obrócić się może
wniwecz, gdy nie określimy celów, które kierują
oraz motywują nasze działania.
Skorzystajcie z uniwersalnej metody SMART, która
pozwoli Wam przenieść potrzeby i problemy
z punktu 2. na właściwie dobrane i określone cele:
—

Specific – Skonkretyzowanie
i nazwanie celu

—

Measurable – Mierzalność celu

—

Attainable – Akceptowalność celu
przez członków organizacji

Więcej o tym, jak wyznaczać cele
organizacji, przeczytasz np. tu:
https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/
jak-ustalac-cele-w-zarzadzaniu

—

Relevant – Realność wykonania celu

—

Time-bound – Terminowość
wykonania celu w określonej
perspektywie czasowej
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Określcie działania
konieczne do
realizacji celów

2

Po określeniu celów, zastanówcie się, w jaki
sposób osiągnąć można każdy z nich. Aby
zaplanować konkretne strategiczne działania
stowarzyszenia przypatrzcie się silnym i słabym
stronom oraz szansom i zagrożeniom, stosując
tabelę SWOT. Dzięki temu zobaczycie, w czym
tkwi Wasz potencjał i gdzie będziecie potrze‐
bować pomocy:

Mocne strony
(S-Strengths)

Szanse
(O-Opportunities)

Słabe strony
(W-Weaknesses)

Zagrożenia
(T-Threats)

Umieśćcie planowane działania na osi czasu, aby
ująć je w perspektywie czasowej. Możecie skorzy‐
stać np. z techniki wykresów Gantta, powszechnej
w zarządzaniu projektowym.
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Opracujcie statut
stowarzyszenia

3

Jest to obowiązkowy dokument dla stowarzy‐
szeń. Musi zawierać m.in. takie informacje jak:
—

Nazwa

—

Siedziba i zasięg działania

—

Cele i sposoby ich realizacji

—

Zasady dotyczące członkostwa
oraz prawa i obowiązki członków

—

Władze stowarzyszenia
oraz ich kompetencje

—

Kwestie dotyczące możliwości
otrzymywania wynagrodzenia
przez członków zarządu

—

Sposób reprezentowania
stowarzyszenia

—

Sposób uzyskiwania środków
finansowych i ustanawiania
składek członkowskich

—

Zasady dokonywania
zmian statutu

—

Sposób rozwiązania się
stowarzyszenia

Podstawą prawną dla tego typu organizacji jest
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowa‐
rzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późn.
zm.). Zapoznajcie się z nią. W uzupełnieniu
statutu o potrzebne informacje pomoże Wam
poradnik portalu NGO.pl: https://poradnik.ngo.pl/
co-musi-zawierac-statut-stowarzyszenia
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Zbierzcie 7 osób na
pierwsze spotkanie

4

Jest to minimalna liczba członków-założycieli,
którzy jako tacy powinni być wpisani do statutu
stowarzyszenia. Nie bójcie się, nie wiążą się z tym
żadne prawne komplikacje. Podczas spotkania
założycielskiego musicie podjąć formalne decyzje
o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze
władz stowarzyszenia.
Wcześniej warto przygotować listę członków
założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce
urodzenia; miejsce zamieszkania, własnoręczny
podpis. Lista powinna również zawierać oświad‐
czenie członków założycieli o: posiadaniu
obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czyn‐
ności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie
z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
Listę przygotować należy w 3 egzemplarzach
– 2 z nich złożone zostaną w KRS, jeden zostanie
w dokumentacji organizacji.
W trakcie spotkania założycielskiego podjęte
winny być: uchwała o powołaniu stowarzyszenia,
uchwała o przyjęciu statutu, uchwała o wyborze
zarządu, uchwała o wyborze komisji rewizyjnej.

Złóżcie wniosek
o rejestrację
w Krajowym
Rejestrze
Sądowym (KRS)

5

Taki wniosek powinien złożyć Zarząd Stowarzy‐
szenia. Jest to najbardziej drażliwy punkt procesu,
gdyż trwać może w zależności od miejsca zakła‐
danej organizacji od kilku dni do nawet kilku
miesięcy. Warto zatem uzbroić się w cierpliwość,
uprzednio dobrze się do tego przygotowując.
Z chwilą wpisania do KRS stowarzyszenie uzyskuje
osobowość prawną. Opis całego procesu, wraz
z niezbędnymi dokumentami, znajdziecie
w poradniku NGO.pl: https://poradnik.ngo.pl/
rejestracja-stowarzyszenia-formularze-dokumenty
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i
Pamiętaj o:
Dokumentach i informacjach składanych
w trakcie rejestracji Stowarzyszenia w KRS:
—

Statut Stowarzyszenia

—

lista założycieli

—

protokół z wyboru władz

—

adres siedziby

—

numer konta bankowego
Stowarzyszenia

Czasie
warto zadbać odpowiednio wcześniej o rozpo‐
częcie rejestracji w KRS, gdyż niekiedy zdarza się,
że proces ten potrwać może dłużej niż miesiąc
Dobrym zgraniu celów i środków
do ich osiągnięcia

Linki:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU19890200104
Mobilni Doradcy – Sektor 3.0 (darmowa pomoc
w rozwoju organizacji pozarządowych)
https://sektor3-0.pl/szkolenia/
Wykaz akredytowanych Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES)
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,
akredytowanych,Osrodkow,Wsparcia,Ekonomii,Spolecznej,3920.html
Kontakt do Departamentu Ekonomii
Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie
Rodziny i Polityki Społecznej
ekonomiaspoleczna@mrpips.gov.pl
+48 (22) 661 16 20

Finansowanie działalności:

11 sposobów na finansowanie działań
organizacji pozarządowej
https://publicystyka.ngo.pl/11-sposobow-na-finansowaniedzialan-organizacji-pozarzadowej

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników organizacji pozarządowych
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/
Dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-organizacjipozarzadowych-NGO-i-pozytku-publicznego-OPP
Aktualne konkursy
https://fundusze.ngo.pl/aktualne

kluczem do sukcesu jest wykorzystanie zaanga‐
żowania w odpowiedni sposób, zmniejszając
ryzyko odbicia się od ściany, które często zdarza
się, gdy nie dopasujemy rozwiązań do celów,
które mają realizować

Dotacje
https://granty.pl/

Ludziach

Dotacje. Granty. NGO. Wnioski o dofinansowanie.
Wsparcie i pomoc.
https://www.facebook.com/groups/szukam.pomocy.
wnioski.dotacje/

nie tylko założycielach Stowarzyszenia i jego
potencjalnych odbiorcach, ale również szerzej
– potencjalnych wolontariuszach czy po prostu
przyjaznych ludziach; prowadząc organizację
społeczną warto starać się „zarażać” swą wizją
wszystkich wokół, wkrótce może okazać się, że
ktoś, komu się ona spodoba, pracuje np.
w Urzędzie Gminy, co pozwoli Ci zapoznać się
z regułami i specyfiką działalności urzędniczej oraz
okazjach, o których mogłaś/mogłeś nie słyszeć!

Przydatne grupy na Facebooku:

Formalności w NGO
https://www.facebook.com/groups/formalnosciwngo
Księgowość stowarzyszeń/fundacji
https://www.facebook.com/groups/560612214142775/
NGO - Konkursy. Granty. Dotacje
https://www.facebook.com/groups/konkursyngo/
NGO - wiadomości bieżące
https://www.facebook.com/groups/688110097905475/

Wiele materiałów dotyczy zarówno stowarzyszeń,
jak i fundacji będących także organizacjami
pozarządowymi. Więcej linków na stronie 101.
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5 małych kroków
do fundacji

Wyznaczcie cele
fundacji

1

Powinny być one społecznie lub gospodarczo
użyteczne, zgodne z podstawowymi interesami
państwa polskiego, głównie takimi jak: kultura,
sztuka, ochrona zdrowia, opieka i pomoc
społeczna, ochrona środowiska i inne, które
możecie znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873,
z późn. zm.). To tylko niektóre, gdyż fundacja
może realizować w swojej działalności dowolne
cele charytatywne albo społeczne. Warunkiem
jest jednak to, by Wasze działania miały
publiczny charakter. Podstawę prawną dla dzia‐
łalności fundacji stanowi Ustawa z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97,
z późn. zm.).
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Ustalcie wysokość
funduszu
założycielskiego

Sporządźcie akt
fundacyjny

2

3

Środki przeznaczone na fundusz założycielski
powinny umożliwić fundacji rozpoczęcie działań.
Na fundusz założycielski składać się mogą:
pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome
i nieruchome oddane na własność fundacji.
Prawo nie przewiduje minimalnej kwoty, ale
w praktyce przyjmuje się, że minimalna wysokość
funduszu założycielskiego dla fundacji bez dzia‐
łalności gospodarczej wynosi od 500 do 1000 zł.
Jeśli myślicie o założeniu przedsiębiorstwa
społecznego w ramach fundacji, kwota wynosi co
najmniej 1000 zł.

Gdy zdefiniujecie już cel fundacji i ustalicie
wysokość funduszu założycielskiego, to udajcie
się do notariusza i sporządźcie akt fundacyjny.
Tego wymaga ustawa. Akt fundacyjny (założy‐
cielski) to formalne oświadczenie woli fundatorów
zmierzające do ustanowienia fundacji, które
określa cel fundacji oraz majątek przeznaczony na
realizację tego celu.
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Sporządźcie statut
fundacji

4

Statut to najważniejszy dokument wewnętrzny
w fundacji, to w nim powinny się znaleźć
wszystkie informacje o zasadach działania
fundacji. Jest on uchwalany i pisany przez
fundatorów. Zgodnie z ustawą o fundacjach
powinien zawierać:
—

Nazwę

—

Siedzibę i majątek

—

Cele, zasady, formy i zakres
działalności fundacji

—
—

Skład i organizację zarządu
Sposób powoływania,
uprawnienia członków zarządu

Może zawierać również inne postanowienia,
zwłaszcza dotyczące działalności gospodarczej,
zmian statutu lub tworzenia innych organów.

Złóżcie wniosek
o rejestrację
w Krajowym
Rejestrze Sądowym
(KRS)

5

Gdy zgromadzicie wszystkie dokumenty, musicie
dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Rejestracji muszą dokonać fundatorzy lub zarząd
fundacji. Wniosek o rejestrację w KRS składa się
z formularzy urzędowych oraz załączników,
dokumentów takich jak statut, uchwały. Pamiętaj,
że rejestracja w KRS jest płatna i w przypadku
fundacji bez działalności gospodarczej wynosi 250 zł.
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i
Pamiętaj o:
Decyzji
czy fundacja będzie prowadziła działalność
gospodarczą czy nie, warto o tym pamiętać na
starcie, gdyż każda późniejsza zmiana dokonana
w KRS jest dodatkowo płatna
Skontaktowaniu się
z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej,
jeśli masz obawy przed samodzielnym założe‐
niem fundacji, w ośrodku otrzymasz wsparcie
i uzyskasz wszelkie informacje

Linki:
Poradniki:
https://poradnik.ngo.pl/jak-zalozyc-fundacje-krok-po-kroku
https://poradnik.ngo.pl/fundacja-wzory-dokumentow
https://poradnik.ngo.witkac.pl/uchwaly-protokol-zmianastatutu-stowarzyszenia-fundacji

Webinar - Jak założyć organizację pozarządową:
https://youtu.be/jdNUeZHtO20

Przydatne grupy na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/DOTACJE.UNIJNE
https://www.facebook.com/groups/dotacje.unijne.
dofinansowania.pozyczki.fundusze

Wiele materiałów dotyczy zarówno fundacji, jak
i stowarzyszeń będących także organizacjami
pozarządowymi. Więcej linków na stronie 97.
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5 małych kroków
do think tanku

Oceńcie, w jakich
obszarach posiadacie
kompetencje

1

Aby założyć lokalny think tank, konieczna jest
grupa ludzi zainteresowanych lokalnymi sprawami,
która łączy to zainteresowanie z wiedzą teore‐
tyczną w jednej lub kilku określonych dziedzinach,
np. ochrona środowiska, ekonomia, gospodarka
wodna, planowanie przestrzenne, pomoc
społeczna, rolnictwo itd. Nie muszą to być
osoby zajmujące się tymi dziedzinami naukowo
– think tanki rzadko prowadzą typowo naukowe
badania – ale niezbędna będzie zdolność
czytania i wyciągania wniosków ze źródeł
naukowych i danych statystycznych.
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Zaplanujcie cele
i rodzaje produktów

Zaplanujcie źródła
finansowania

2

3

Wśród celów działalności think tanków można
wymienić: badania oraz konsulting i podwyko‐
nawstwo różnego rodzaju analiz, szukanie
odpowiedzi na problemy społeczne, udział
w debacie publicznej poprzez konferencje,
debaty, książki, wywiady. Think tank stanowi
swoisty pomost między instytucjami akademic‐
kimi lub politycznymi a społeczeństwem. Często
promuje określone idee i koncepcje, trzeba więc
przy tym uważać i dbać, aby służyły one dobru
wspólnemu, a nie danej grupie interesów.

Istnieje kilka sposobów finansowania think
tanków, związanych z tworzeniem różnego
rodzaju opracowań. W polskich realiach rzadko
kiedy udaje się utrzymać kilkuosobowy zespół
w ramach pełnowymiarowego zatrudnienia.
Praca świadczona dla think tanku jest raczej
zajęciem dodatkowym dla ekspertów. Źródła
przychodów dla think tanków to przede wszystkim:
—

Zamówienia z sektora publicznego
podmioty sektora publicznego często
zamawiają dokumenty lub szkolenia,
których przygotowanie odpowiada
profilowi pracy think tanku. Wśród nich
mogą być raporty, analizy, prognozy,
ewaluacje programów, doradztwo i tym
podobne prace analityczne. Tego typu
zamówień należy szukać na stronach
internetowych urzędów marszałkowskich,
starostw powiatowych i urzędów gminy
w zakładkach typu „Zamówienia
i zapytania ofertowe” lub „Biuletyn
Informacji Publicznej”.
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—

Granty na działalność organizacji
pozarządowych
instytucje rządowe, samorządowe
i międzynarodowe dofinansowują
działalność think tanków w formie
grantów na ogólną działalność lub
na przeprowadzenie konkretnych
projektów. Wyszukiwarkę programów
i konkursów grantowych znaleźć
można na stronie http://fundusze.ngo.pl/
Międzynarodowych grantów szukać można
m.in. na stronie http://eeagrants.org/ (ang.).

—

Sponsoring
coraz więcej dużych firm prowadzi
regularną działalność społecznie
odpowiedzialną, np. prowadząc swoje
fundacje lub bezpośrednio realizując
projekty pożyteczne społecznie. Czasem
organizują one konkursy na konkretne
projekty, jednak możliwa jest również
współpraca bezpośrednio z organizacją,
która pod patronatem firmy stworzy
materiały edukacyjne lub analityczne
w obszarze związanym z działalnością
przedsiębiorstwa. Warto śledzić
działalność fundacji korporacyjnych lub
samych firm, zaangażowanych społecznie
i kontaktować się z tymi, z którymi
dostrzegamy pole do współpracy.

—

Darowizny od odbiorców
i sympatyków
finansowe wspieranie bliskiej nam
działalności medialnej, edukacyjnej
czy popularyzatorskiej staje się w Polsce
coraz bardziej popularne. Prowadząc
lokalny think tank nie należy nastawiać
się, że będzie to główne źródło
dochodów, jeśli jednak podejmować
będziemy tematy ważne dla lokalnej
społeczności, możemy zwrócić się do
odbiorców z prośbą o takie wsparcie.
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Stwórzcie grono
zewnętrznych
ekspertów do
współpracy

Dopełnijcie
formalności
i załóżcie fundację

i
Pamiętaj o tym:
fundacja prowadząca działalność gospodarczą
ma dodatkowe obowiązki, takie jak składanie
corocznego sprawozdania do KRS oraz prowa‐
dzenie bardziej szczegółowej księgowości
niż w przypadku zwykłej fundacji

4

5

Zespół stałych członków think tanku zwykle
ograniczony jest do kilku lub kilkunastu osób,
jednak duże znaczenie ma utrzymywanie współ‐
pracy z zewnętrznymi ekspertami, często
specjalizującymi się w wąskich dziedzinach.
Mogą oni okazać się bardzo pomocni, np. jako
autorzy fragmentów większych opracowań.
Warto prowadzić listę takich osób, utrzymywać
z nimi regularny kontakt i stale ją powiększać.

Jak założyć fundację opisujemy powyżej w 5
małych krokach (s. 98-101). Jeśli fundacja będzie
prowadzić działalność gospodarczą, to taka
informacja musi zostać zawarta w jej statucie.
Działalność gospodarcza jest zawsze dodat‐
kowym, a nie podstawowym zadaniem fundacji i
całość dochodu z takiej działalności musi być
przeznaczona na realizację celów statutowych.

Linki:
http://poradnik.ngo.pl/jak-zarejestrowac-dzialalnoscgospodarcza-krok-po-kroku
http://poradnik.ngo.pl/prowadzimy-dzialalnosc-gospodarczaobowiazki-i-przywileje-wazne-terminy
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/
AEE487CF31D5A165C12578B00047620D/$file/Infos_104.pdf

Inne materiały dotyczące organizacji pozarządo‐
wych dostępne są na stronach 97 i 101.
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Działalność
prospołeczna
w obszarze for-profit

Jeśli działalność jest związana z osiąganiem
zysku, powinna zawierać także elementy społeczne,
wykorzystujące kompetencje biznesowe – kapitał,
kontakty, infrastrukturę, know-how. Może być
rejestrowana jako jednoosobowa działalność
gospodarcza lub spółka.
Ciekawą koncepcją jest wykorzystanie techno‐
logii spółdzielczych, które mogą wytworzyć
swego rodzaju „rynek” przedsiębiorstw społecz‐
nych. Stworzenie tego typu platformy
animowałoby nie tylko kontakty wzajemne
przedsiębiorców społecznych, ale mogłoby być
również formą promocji i kontaktu z potencjal‐
nymi partnerami i odbiorcami produktów i usług.
Ostatecznie, możliwe byłoby nawet wykorzy‐
stanie w tego typu przedsięwzięciu platform do
wsparcia wolontariatu pracowniczego, takich jak
np. Volontarius [https://volontarius.org/ (pol.)]. Przed‐
siębiorstwo społeczne to podmiot prowadzący
działalność gospodarczą, który wyznacza sobie
cele ściśle społeczne (np. włączania grup osób
narażonych na wykluczenie: jak osoby długotrwale
bezrobotne czy osoby z niepełnosprawnościami),
który nie jest nastawiony na osiąganie maksy‐
malnego zysku, a wypracowaną nadwyżkę
finansową inwestuje zależnie od wyznaczonych
sobie celów w działalność lub we wspólnotę.
Nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej
pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracow‐
ników, ale przeznacza go na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepo‐
dzielny oraz w określonej części na reintegrację
zawodową i społeczną lub na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności
lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
Prawdziwy program CSR realizowany przez dane
przedsiębiorstwo nie musi ocierać się o green‐
washing. Najbardziej efektywny jest wtedy, gdy
firma/instytucja angażuje się w działania blisko
związane ze swoją aktywnością gospodarczą.
Odpowiedzialność nie polega w tym przypadku
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na przeciwdziałaniu problemom, które samemu
się stwarza, a raczej na proaktywnym wykorzy‐
staniu kompetencji, które nabywa się w biznesie
[patrz: Część IIa: European Carbon Farmers
(s. 14-17); Część IIb: Plast-Mar (s. 68-71); AGÁTA
Rösterei & Café GmbH (s. 54-55)]. Należy także
pamiętać, że pracownicy są integralną częścią
przedsiębiorstwa. Warto zapewnić im warunki
lepsze od minimum zapisanego w umowach.
Zwiększy to szanse utożsamienia się z nim pracow‐
ników oraz sprawi, że będą oni bardziej
zaangażowani w wykonywaną pracę.
Człowiek najlepiej uczy się przez przykład.
Oprócz promocji dobrych praktyk w mediach
społecznościowych warto aktywnie promować
inicjatywy godne uwagi. Dobrym przykładem
jest współpraca nawiązana przez Caritas Polska
z dwoma ciekawymi polskimi przedsiębiorstwami
– SOLACE Housing oraz Plast-Mar, która owocuje
nie tylko promocją samych firm, ale całych
szerszych prospołecznych praktyk, których są
przykładami [patrz: Część IIb. Plast-Mar (s. 68-71)].

Spółdzielnia socjalna to podmiot, który łączy
cechy przedsiębiorstwa – prowadzenie działal‐
ności gospodarczej – i organizacji pozarządowej
– realizacja celu społecznego. Spółdzielnia
przeznacza wygenerowany zysk (po opłaceniu
kosztów działalności, w tym wynagrodzeń
pracowników) na realizację misji wspierania
reintegracji swoich pracowników, należących do
jednej z grup wykluczonych.
Jeśli chcecie rozwinąć pomysł na działalność
gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, to
wyszukajcie organizacje pożytku publicznego
i przedyskutujcie z nimi możliwość założenia
spółdzielni. Zbierzcie niezbędną wiedzę o tym
czym jest spółdzielnia socjalna i jakie są
wymogi prawne. Pomocne w tym będą takie
strony jak: http://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/ czy
http://ekonomiaspoleczna.gov.pl/ Znajdźcie stronę
swojego lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej i dowiedzcie się jakie usługi oferuje. W
rozwoju wszelkiej działalności gospodarczej czy
start-up’ów mogą pomóc Wam inkubatory przed‐
siębiorczości.

Niektóre projekty dostarczają w ramach dobrych
praktyk niemal gotowe rozwiązania biznesowe,
tak jak w przypadku Ekonomii Komunii [patrz:
Część IIb. Economia di Comunione (s. 42-44)],
Goel Gruppo Cooperativo s.c.s.p.a. (s. 56-59)]
realizowanego przez wioskę Rolnictwo i Sprawie‐
dliwość programu wsparcia i promocji rolnictwa
regeneratywnego Farma Franciszka [patrz: Część
IIa. The Farm of Francesco (s. 11-13)], franczyzowej
sieci kawiarni naprawczych [patrz: Część IIb. Repair
Café (s. 72-75)], których celem jest budowanie
lokalnych społeczności lub Puby Spółdzielcze
[patrz: Część IIb. Browar Spółdzielczy (s. 60-62)],
zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami.
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Zdecydujcie
o formie prawnej

1

Jak dotąd, pojęcie przedsiębiorstwa społecz‐
nego nie jest w żaden sposób zdefiniowane na
poziomie prawodawstwa krajowego. Musi mieć
jednak jakąś osobowość prawną. Kategoria ta
została wprowadzona do działalności Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie
„Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej‐
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020” – w ramach projektu obowiązuje wersja
tego dokumentu z 9 stycznia 2018 r. Przedsię‐
biorstwo społeczne może mieć formę
jednoosobowej działalności gospodarczej lub
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale
może założyć je również organizacja pozarzą‐
dowa. Może prowadzić działalność odpłatną
pożytku publicznego, działalność oświatową lub
kulturalną. Zdecydujcie, czy będzie to fundacja,
stowarzyszenie, spółka non-profit, spółdzielnia
socjalna, klub sportowy czy grupa inicjatywna.
Celem takiego przedsiębiorstwa powinna być
integracja społeczna i zawodowa, któremu może
towarzyszyć również realizacja usług społecz‐
nych świadczonych w społeczności lokalnej.
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Zobaczcie, kto może
dla Was pracować

Zaplanujcie działania
reintegracyjne
wobec osób
defaworyzowanych

2

3

Przedsiębiorstwo społeczne konkuruje z innymi
firmami na rynku, w związku z tym powinno
dostarczać produkty atrakcyjne dla potencjalnych
klientów i możliwe do wytworzenia z udziałem
osób defaworyzowanych. W przedsiębiorstwie
mogą być zatrudnione np. osoby w kryzysie
bezrobocia, bezdomności, opuszczające ośrodki
wychowawcze lub zakłady poprawcze czy osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością. Poziom zatrud‐
nienia osób defaworyzowanych powinien wynosić
co najmniej 50 % albo 30 % w przypadku tworzenia
stanowisk pracy dla osób o umiarkowanym bądź
znacznym stopniu niepełnosprawności. W przy‐
padku realizacji usług społecznych w lokalnej
społeczności poziom zatrudnienia powinien
wynosić min. 20%. Osoby defaworyzowane
zatrudniane są w oparciu o umowę o pracę, spół‐
dzielczą umowę o pracę na co najmniej ¼ etatu
lub w oparciu o umowę cywilno-prawną na okres
nie krótszy niż 3 miesiące obejmujący nie mniej
niż 120 godzin pracy łącznie.

Nie wystarczy stworzenie miejsc pracy dla tych
osób. Aby ich przywrócenie na rynek pracy było
skuteczne, należy je odpowiednio przygotować
i zaplanować działania reintegracyjne takie jak:
—

wdrożenie i wsparcie podczas
wykonywania czynności

—
—

szkolenia zawodowe
wspólne wycieczki i wyjścia mające
na celu integrację społeczną

Te działania trzeba dostosować do możliwości
i specyfiki firmy, ale także do potrzeb pracow‐
ników. To właśnie skuteczność reintegracji
zatrudnionych osób defaworyzowanych oraz zado‐
woleni klienci firmy będą świadczyć o sukcesie
firmy społecznej.
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Wprowadźcie jasne
zasady zarządzania

Postarajcie się
o dofinansowanie

4

5

Powinny być one określone w statucie lub akcie
założycielskim. Przedsiębiorstwo społeczne
powinno opierać się na zasadach partycypacji
pracowników, akcjonariacie pracowniczym,
a w przypadku spółdzielni – współzarządzaniu.

Na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
możecie otrzymać dofinansowanie, ale musicie
spełnić kilka warunków, które muszą mieć swoje
odzwierciedlenie w dokumentach (np. w statucie):
—

musi to być odrębny podmiot, musi mieć
swój NIP, REGON

—

zatrudnić min. 3 osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym – reintegracja
społeczna i zawodowa

—

zarządzanie demokratyczne – branie pod
uwagę głosu pracowników, konsultowanie
z nimi pewnych kwestii

—

zarząd nie może zarabiać więcej niż
trzykrotność średniego miesięcznego
wynagrodzenia, a nadwyżka powinna być
przeznaczana na cele społeczne
organizacji

O fundusze na cele działań reintegracyjnych
(np. szkoleń) możecie starać się w Krajowym
Funduszu Szkoleniowym lub w Bazie Usług
Rozwojowych.
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i
Pamiętaj o:
ograniczeniu wynagrodzenia wszystkich
pracowników (w tym kadry zarządzającej)
limitami określonymi w Ustawie z dnia 24
kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicz‐
nego i wolontariacie
zasadzie niepodzielności zysku

Linki:
https://iped.pl/european-social-economy-network.html
http://koowes.pl/index.php/dotacje-owes/
czym-jest-przedsiebiorstwo-spoleczne/
https://przedsiebiorstwospoleczne.pl/category/jak-zaczac-izalozyc-przedsiebiorstwo-spoleczne/
https://www.facebook.com/Przedsiębiorstwo-Społecznejak-założyć-i-rozwijać-firmę-społeczną-113893813646016/
https://www.facebook.com/groups/PrzedsiebiorstwoSpoleczne

przeznaczeniu jego nadwyżki na cele społeczne
stanowiące cele statutowe organizacji
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5 małych kroków
do Ekonomii Komunii

Zapoznajcie się z ideą

1

Ekonomia Komunii powstała w Brazylii w 1991 roku
jako odpowiedź na widoczne gołym okiem nierów‐
ności społeczne (bogate dzielnice graniczące
z fawelami). Obecnie zrzesza przedsiębiorców
społecznych z różnych krajów. Więcej przeczytasz
o tym w Części II b. Economia di Comunione, s. 42-44
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Zapoznajcie się
z ludźmi
„Dawajcie, a będzie
wam dane; miarę dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną
i opływającą wsypią
w zanadrza wasze”
(Łk 6, 38)

2

W Polsce Ekonomią Komunii żyją aktualnie 23
podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne,
praktykujące comiesięczny Grosz Komunii.
W związku z tym, że Ekonomia Komunii potrzebuje
atmosfery wspólnotowej, niektórzy przedsiębiorcy
w Polsce uczestniczą w rekolekcjach Duszpaster‐
stwa Talent, spotkaniach Ruchu Focolari oraz
uczestniczą w regionalnych i międzynarodo‐
wych konferencjach przedsiębiorców Ekonomii
Komunii. Dzięki temu, że wśród przedsiębiorstw
Ekonomii Komunii funkcjonują również między‐
narodowe firmy, można podjąć współpracę
i organizować lokalne filie globalnych przedsię‐
biorstw. Młodzi z całego świata biorą również
udział w sieci Ekonomii Franciszka współorgani‐
zowanej przez Ekonomię Komunii.
Ponadto w Polsce działa lokalna Komisja
Ekonomii Komunii, która jest platformą komuni‐
kacji między przedsiębiorcami, członkami Ruchu
Focolari, młodzieżą i osobami ze świata naukowego.
Podczas spotkań Komisji wspólnie omawiane
i konsultowane są potrzeby, pomysły, projekty,
doświadczenia, cele społeczne, na które współdzie‐
lone są środki materialne i niematerialne.
Przewodniczącym polskiej Komisji jest Andrzej
Miłkowski. Jeśli zainteresują Was poniżej opisane
informacje, możecie skontaktować się z nim
mailowo: milkowski.a@gmail.com
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Dostosujcie misję,
cel i zadania
przedsiębiorstwa
w ramach proponowanej
kultury organizacyjnej

3

W hierarchii wyznawanych przez Ekonomię
Komunii wartości przed kapitałem stoi osoba i jej
godność. Przedsiębiorstwo Ekonomii Komunii nie
ma jednak na celu wyłącznie charytatywnej,
filantropijnej działalności, jak to ma miejsce
w przypadku organizacji pozarządowych nonprofit, gdzie występuje nieraz asymetria oraz
uzależnienie ubogich od uzyskiwanej pomocy.
Poszukuje natomiast rozwiązań symetrycznych,
opartych na wzajemności i zaangażowaniu osób
uzyskujących pomoc od przedsiębiorstwa. Zysk
(i jego maksymalizacja) nie stanowi celu przed‐
siębiorstwa Ekonomii Komunii, lecz jest środkiem
do budowania dobra wspólnego dla wszystkich
interesariuszy w otoczeniu wewnętrznym
i zewnętrznym firmy.
Nowa ekonomia w poczuciu wzajemnej odpo‐
wiedzialności powinna nie tylko eliminować
szkodliwe skutki działań, ale dążyć do usunięcia
niesprawiedliwości i nierówności społecznych,
biedy oraz wykluczenia społecznego poprzez
zmianę standardów produkcji i konsumpcji.
Stanowi to alternatywę dla idei Corporate Social
Responsibility, która bywa postrzegana jako
środek do uzyskania przewagi konkurencyjnej
oraz umocnienia wizerunku przedsiębiorstwa
i której wytyka się niespójność między głoszonymi
wartościami a postępowaniem przedsiębiorców.
Przedsiębiorstwa to nie tylko producenci bogactwa
czy środowiska tworzące miejsca pracy, ale
narzędzia odnowienia życia społeczno-ekono‐
micznego. Ekonomia Komunii proponuje kulturę
organizacyjną opartą na paradygmacie jedności
oraz przejście z modelu „kultury posiadania”
i konsumpcji na „kulturę dawania” i uczestnictwo
we wspólnocie dóbr, która funkcjonowała
w pierwszych gminach chrześcijańskich.
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Proponowana kultura organizacyjna wdrażana
i realizowana w przedsiębiorstwach Ekonomii
Komunii obejmuje 7 poniższych aspektów
(kolorów):
—

otoczenie wewnętrzne:

—

harmonia w pracy i poszanowanie
środowiska:

funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
uczestnictwo w procesie decyzyjnym,

promowanie inicjatyw pracowników oraz

tworzenie nowych miejsc pracy, realizacja

pracy zespołowej, troska o oszczędność

kultury dawania, pomoc potrzebującym

i zrównoważone wykorzystanie zasobów
oraz o wygląd i atmosferę miejsc pracy

—

otoczenie zewnętrzne:
—

edukacja, instrukcje, wiedza:

oferowanie konsumentom produktów
i usług wysokiej jakości w sprawiedliwych

zdobywanie wiedzy, odpowiedzialność

cenach, uczciwe relacje i współpraca

przedsiębiorcy za rozwój pracowników,

z konkurentami oraz innymi

promowanie kultury dawania wewnątrz

interesariuszami, promowanie kultury

organizacji

dawania na zewnątrz organizacji
—
—

komunikacja:

etyka i formacja pracowników:
przekazywanie informacji zwrotnej oraz
doskonalenie się pracownika przez pracę,

otwarty i szczery klimat w otoczeniu

etyczne i zgodne z prawem działanie,

wewnętrznym i zewnętrznym firmy,

dążenie pracowników do realizacji celów

wymiana doświadczeń na poziomie

przedsiębiorstwa

lokalnym, regionalnym i ogólnoświatowym,
kontakt z innymi przedsiębiorstwami

—

jakość życia i działania przedsiębiorstwa:

Ekonomii Komunii, rzetelne informowanie
klientów i konsumentów

troska o środowisko, troska o zdrowie
i samopoczucie pracownika oraz jego
rodziny, przestrzeganie bezpieczeństwa,
warunków i czasu pracy, wsparcie
pracowników i rozwiązywanie problemów,
budowanie wspólnoty

Poradnik opublikowano na stronie (ang.):
https://www.edc-online.org/en/imprese-alias/
linee-per-condurre-un-impresa.html
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W modelu
biznesowym
uwzględnijcie podział
zysków

4

Przedsiębiorstwom Ekonomii Komunii propo‐
nuje się poniższy model trójpodziału zysków:
—

1/3 na zrównoważony rozwój
i potrzeby przedsiębiorstwa,
w tym: budowanie kapitału,
nowych miejsc pracy, inwestycje

—

1/3 na rozwój i formację pracowników
w Ekonomii Komunii, w tym: programy
edukacyjne, stypendia dla młodych,
publikacje, formację duchową, rozwój
doktryny naukowej

—

1/3 dla zaspokojenia podstawowych
środków do godnego życia osób żyjących
w niedostatku, w tym: utrzymanie,
edukacja, leki, własna działalność.

W zależności od prowadzonej działalności,
realizowanych inwestycji lub różnych sytuacji
model ten może być modyfikowany przez osoby
zarządzające przedsiębiorstwem w porozu‐
mieniu z lokalną Komisją Ekonomii Komunii,
jednakże istotne jest uwzględnienie wszystkich
3 powyższych filarów w planie biznesowym
przedsiębiorstwa.
Jeżeli prowadzona lub planowana przez Was
działalność nie jest przedsiębiorstwem, a mimo
to macie zamiar przeznaczać regularnie pewną
część Waszych zysków osiąganych w inny
sposób (może to mieć formę np. praktykowanej
przez chrześcijan jałmużny czy dziesięciny
– tj. dziesiątej części dochodu) na cele
społeczne, być może zainteresuje Was inicja‐
tywa Grosza Komunii.
Na spotkaniu z przedsiębiorcami z okazji 25lecia Ekonomii Komunii ojciec święty Franciszek
4 lutego 2017 r. powiedział: „Ekonomia Komunii
będzie miała przyszłość jeśli podarujecie ją
wszystkim… i dodał …Radosnego dawcę miłuje
Bóg” (2 Kor 9,7) Słowa te zostały odczytane jako
wezwanie, aby idee Ekonomii Komunii, obok
przedsiębiorców, podjęły także osoby, które
zatrudnione są w różnych firmach i instytucjach.
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Grosz Komunii skierowany jest do ludzi dobrej
woli, którzy gospodarując swoim budżetem
domowym chcieliby regularnie co miesiąc prze‐
kazywać dobrowolną wpłatę na cele społeczne
Ekonomii Komunii. Istotą Grosza Komunii jest prak‐
tykowanie, swojego ewangelicznego „wdowiego”
grosza komunii i systematyczne ofiarowywanie go,
poprzez Ekonomię Komunii, na realizowane
w świecie i w Polsce projekty zmniejszenia ubóstwa
oraz formacji ludzi w duchu kultury dawania.
Inicjatywa zaowocowała w Polsce przyrostem
podmiotów gospodarczych, które w ten sam
sposób zaczęły stabilnie praktykować Ekonomię
Komunii.

Jeśli potrzebujecie
wsparcia
w rozpoczęciu
działalności…

5

Filarami Ekonomii Komunii są m.in. wspieranie
młodych osób w podejmowaniu działalności
społeczno-gospodarczej oraz edukacja i formacja.
Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz skorzystać
z oferty inkubatorów przedsiębiorczości, stażów,
a nawet studiów.
Inkubatory przedsiębiorczości
Ekonomia Komunii tworzy od 2016 roku plat‐
formę Międzynarodowej Sieci Inkubacyjnej
(EoC-IIN – Economy of Communion Interna‐
tional Incubating Network). Jest to społeczność
osób i przedsiębiorstw, która dzieli się swoimi
talentami i doświadczeniami w celu ułatwiania
wzrostu nowej generacji przedsiębiorców.
Poprzez huby, punkty dostępu na wszystkich
kontynentach, oferuje wiele użytecznych usług
dla procesu tworzenia przedsiębiorstwa nakie‐
rowanego na cele społeczne i opierającego się
na zaufaniu, współpracy oraz wzajemności.
Najbliższe huby są w Czechach i Słowacji oraz
Chorwacji. Ponadto w Europie huby funkcjonują
jeszcze we włoskiej
Kalabrii,
Hiszpanii
i Portugalii. Można skorzystać z zasobów online
oraz zdalnego tutoringu. Sieć nie zapewnia
finansowania projektu, natomiast podczas jego
tworzenia pomaga w budowaniu strategii pozyski‐
wania funduszy i doradza sposób finansowania.
Poza tą siecią, w Niemczech we współpracy m.in.
z Ruchem Focolari działa stowarzyszenie Stark‐
macher e.V., którego celem jest odkrywanie
talentów młodych osób i wspólne poszukiwanie
ich społecznej użyteczności poprzez realizację
różnego rodzaju projektów.
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W Trzciance (gm. Wilga) znajduje się ośrodek
rekolekcyjno-formacyjny Ruchu Focolari. Chiara
Lubich, założycielka Ruchu, odwiedzając
„miasteczko” miała pragnienie, aby wypełnione
było wszystkimi kolorami kwiatów, tzn. wszyst‐
kimi aspektami życia i nadała temu miejscu
nazwę Mariapoli Fiore. W odpowiedzi na to
pragnienie z inicjatywy Ekonomii Komunii
powstaje obecnie pre-inkubator. Jest on w fazie
początkowej organizacji, jego start planowany
jest na wrzesień 2021 r. Pre-inkubator ma na
celu stworzenie przejściowych, nieuciążliwych
dla środowiska miejsc pracy w duchu Ekonomii
Komunii. Projektowana jest działalność moderni‐
zacji kotłowni, ogrzewania CO₂ na bazie
wykorzystania energii słonecznej – biuro oraz
sklep internetowy z produktami przytulanek
wzorowanych na świętych (rękodzieło).
Staże i kursy w parku biznesowym
W ramach Ekonomii Komunii powstały ośrodki
produkcyjne oraz parki biznesowe (wł. poli produt‐
tivi). Jednym z nich jest Polo Lionello Bonfanti,
które znajduje się we Włoszech – w Toskanii.
Jest to pierwsze europejskie centrum, działa‐
jące na rzecz zjednoczenia ponad 200 włoskich
firm utożsamiających się z Ekonomią Komunii.
Jednym z kluczowych działań Polo Lionello jest
formacja. Organizowane są kursy tematyczne,
w których uczestniczyć można na miejscu lub
online (w większości odbywają się w języku
włoskim), np. szkoła ekonomii społecznej

Inne tego rodzaju parki biznesowe w Europie to:
Solidar w Rotselaar w Belgii, the Box w Augsburgu
w Niemczech, Polo Giosi Guella w Portugalii oraz
Polo Mariapoli Faro w Chorwacji.
Studia w Instytucie Uniwersyteckim Sophia
w Loppiano k. Florencji we Włoszech
Dla osób pragnących kontynuować swoją
ścieżkę naukową oferowane są studia magister‐
skie i doktoranckie w Instytucie Uniwersyteckim
Sophia. Instytut znajduje się w miejscowości
Loppiano we Włoszech, która od 1964 roku jest
ośrodkiem Ruchu Focolari i miejscem edukacji
rodzin, młodzieży i dorosłych w stylu życia
opartym na Ewangelii, podobnie jak polski
ośrodek w Trzciance, k. Wilgi. Mieszkańcy
Loppiano pochodzą z około 70 narodów, co
stanowi okazję do dialogu i wymiany międzykul‐
turowej we wzajemnym poznawaniu się. Oferta
studiów każdego roku jest aktualizowana, aby
odpowiadać na aktualne potrzeby. Oferowane
kierunki to m.in. ekonomia i zarządzanie, ontologia
trynitarna, politologia czy kultura jedności.
Możliwa jest realizacja tzw. podwójnych dyplomów
we współpracy z innymi uniwersytetami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie (wł., ang.):
https://www.sophiauniversity.org/it/
oraz pisząc na adres mailowy:
info@sophiauniversity.org

[https://www.scuoladieconomiacivile.it/ (wł.)].

Dla osób zaangażowanych w Ekonomię Komunii
lub pragnących ją lepiej poznać oferowane są
różne programy i staże. Staże organizowane są
na miejscu lub w różnych miejscach świata,
gdzie działa Ekonomia Komunii.
Więcej informacji można znaleźć na stronie (wł.):
https://www.pololionellobonfanti.it/news
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Linki:
Ruch Focolari i Ekonomia Komunii
http://focolare.org/polska/ (pol.)
http://focolare.org/ (wł., hisz., port., fr., ang.)

Pamiętaj o:

https://www.edc-online.org/ (wł., hisz., port., niem., fr., ang.)
Andrzej Miłkowski, Ekonomia Komunii
milkowski.a@gmail.com

formacji

Międzynarodowa Sieć Inkubacyjna
Ekonomii Komunii (EoC-IIN)

Pomysł Ekonomii Komunii nie powstałby, gdyby
nie Ewangelia wprowadzana w życie przez małą
grupę osób. Proponowana kultura organizacyjna
jest jedynie formą, która w codziennym życiu
potrzebuje treści.

https://www.eoc-iin.org/ (wł., hisz., port., niem., fr., ang.)

wspólnocie, współudziale
i współodpowiedzialności

HUB Włochy: Amelia Stellino – eoc.iin@edc-online.org

Zdolności i doświadczenie, potrzeby i zyski – to
wszystko jest potencjałem, który przy współ‐
udziale innych osób w komunii dóbr może
stworzyć warunki odpowiednie do wzrostu
wspólnego dobra oraz prowadzenia działalności
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Polo Lionello Bonfanti

zysku, jakim jest drugi człowiek
Ekonomia Komunii nie jest programem CSR czy
marketingowym zabiegiem dla maksymalizacji
zysku. Godność drugiego człowieka jest nadrzędna
dla etyki prowadzonej działalności.

HUB Czechy i Słowacja: Ludmila Barborkovà
info@ekonomikaspolecenstvi.cz
HUB Chorwacja: Peter Fabjan – peter.fabjan@uez.hr
HUB Hiszpania: Roylán Quesada – eociin.spain@gmail.com

HUB Portugalia: https://eoc-iin.wixsite.com/hubportugal

https://www.facebook.com/pololionellobonfanti/ (wł.)
https://www.pololionellobonfanti.it/ (wł.)
https://twitter.com/pololionello (wł.)
https://www.scuoladieconomiacivile.it/ (wł.)
https://www.flickr.com/photos/67451200@N07/albums (wł.)
https://www.youtube.com/user/EDICSPA (wł.)
Inne ośrodki/parki produkcyjne Ekonomii Komunii:
http://www.solidar.be/ (flam., fr.)
https://thebox-augsburg.de/ (niem., wł.)
https://www.facebook.com/edc.portugal/ (port.)
http://uez.hr/ (chorw.)
Stowarzyszenie Starkmacher e.V.
http://starkmacher.eu/ (niem., ang.)
Christian Röser – c.roeser@starkmacher.eu
Mathias Kaps – m.kaps@starkmacher.eu
Instytut Uniwersytecki Sophia
https://www.sophiauniversity.org/ (wł., ang.)
https://www.facebook.com/IstitutoUniversitarioSophia (wł.)
info@sophiauniversity.org
Duszpasterstwo Talent
https://duszpasterstwotalent.pl/
Ks. dr Przemysław Krój SCJ: tel. 510 194 749,
dpip@scj.pl
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