
KLUCZowe rozmowy
PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNI 
O TYM, JAK BYĆ I MIEĆ



Materiał przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich w ramach 
projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ.

   Wywiady przeprowadziła 
   Aleksandra Podkońska 
   animatorka Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel./fax: 42 630 17 49
biuro@inspro.org.pl
www.inspro.org.pl

www.centrumklucz.pl

Wesprzyj nas!
Zostań naszym Darczyńcą 
26 2490 0005 0000 4530 3441 9579

Przekaż 1% swojego podatku – KRS 0000191928

Łódź, maj 2017



KLUCZowe rozmowy 1

Centrum KLUCZ, inicjatywa Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO), od 
2011 roku wspiera liderów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu fundu-
szy z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, 
biznesowych oraz z działalności gospodarczej. W 2015 roku uchwałą Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to spraw-
dzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich 
poczucia przynależności i wpływu. Prężnie działające podmioty ekonomii 
społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na 
nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napę-
dza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz, które wi-
dzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc 
odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmio-
tu i wspierać animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc 
zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.

WSTĘP

Spotkanie przedsiębiorców społecznych w INSPRO. 
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Czym zajmujemy się w Centrum KLUCZ na co dzień?
• Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność 

społeczną.
• Pomagamy utworzyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (np. 

fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną) czy przedsiębiorstwo 
społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i bizneso-
wym.

• Udostępniamy sprawdzone know-how, od doświadczonych dorad-
ców i trenerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach, oraz kon-
kretne narzędzia i praktyczną pomoc.

• Tworzymy miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach 
społecznych, w tym udzielamy bezzwrotnych dotacji i wsparcia finan-
sowego w pierwszych miesiącach działalności.

• Organizujemy debaty, wydajemy praktyczne poradniki i raporty.
Współpracujemy z bardzo różnorodnymi środowiskami – z biznesem, orga-
nizacjami obywatelskimi, administracją państwową i samorządową, z oso-
bami indywidualnymi. Jesteśmy dumni i wdzięczni, że mogliśmy poznać 
różne kultury pracy i punkty widzenia – uczymy się dzięki temu zarówno 
siebie, jak i świata, dla dobra którego pracujemy. Wśród podmiotów eko-
nomii społecznej, z którymi współpracujemy, są organizacje wyjątkowe. 
Działające z pasją, ale i według dobrego planu. Zaangażowane w to, co 
robią i potrafiące pozyskać wiele osób i instytucji dla osiągnięcia swoich 
celów społecznych i biznesowych. Chcemy Wam przybliżyć ich działalność, 
zainspirować i pokazać, jak wiele twarzy ma ekonomia społeczna. Poznaj-
cie przedsiębiorców społecznych, którzy dzięki wsparciu Centrum KLUCZ 
rozpoczęli działalność w 2016 r.



Rezultaty działań 2016-2017. 
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Fundacja powstała w marcu 2016 r. w Sieradzu z bardzo jasną wizją działa-
nia – zwiększyć dostęp do usług terapeutycznych dla dzieci, które doświad-
czają różnorodnych problemów rozwojowych. Jak mówi Sylwia Walerych, 
wiceprezes Fundacji, jest to pasja założycielek organizacji, ale pasja wyma-
gająca profesjonalizmu. Dzięki wsparciu Centrum KLUCZ Fundacja stała się 
przedsiębiorstwem społecznym i pozyskała środki na utworzenie miejsca 
pracy. 

Przeczytajcie, w jaki sposób dzięki działalności gospodarczej można 
skutecznie pomagać innym, a przy tym być dobrym pracodawcą i stabilną 
firmą.

Aleksandra Podkońska: Znamy się z Wami od wiosny 2016 r., kiedy 
wzięłyście udział w jednym z naszych szkoleń. Fundacja istniała już wtedy 
od kilku miesięcy. Powiedz, w jakiej byłyście sytuacji, gdy pojawiła się 
myśl, aby ją utworzyć?

Sylwia Walerych: Obydwie [z Katarzyną Jaryszek, prezes Fundacji] pra-
cowałyśmy w miejscu, które też się zajmowało niesieniem pomocy dzie-
ciom z różnymi niepełnosprawnościami i po prostu uznałyśmy, że warto 
byłoby stworzyć coś własnego, zaproponować nową jakość na tym nie-
wielkim rynku sieradzkim. Chciałyśmy stworzyć takie miejsce, które będzie 
przyjazne dla dzieci, dla ich rodzin i takie miejsce, w którym te dzieciaki 
i ich rodziny będą mogły uzyskać kompleksową diagnostykę i wsparcie. 
Tym zawodowo się zajmujemy i to jest też nasza pasja. Zgromadziłyśmy ze-
spół terapeutów, których dobrze znamy, z którymi dobrze się nam współ-
pracuje i o których wiemy, że praca dla nich to również pasja i dążą do tego, 
żeby jej efekty były jak najlepsze.

AP: Dlaczego, będąc w takim miejscu, gdzie mogłyście realizować tę 
pasję, chciałyście jednak stworzyć coś własnego?

FUNDACJA „SEMAFOR”  
O TYM, JAK WYPŁYNĄĆ NA SZEROKIE WODY
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SW: Zadecydowało głównie to, że chciałyśmy realizować swoje projek-
ty, swoje pomysły i stworzyć swoją jakość tej pracy, która byłaby zależna 
przede wszystkim od nas.

AP: A jeśli mówisz o jakości, to na czym ona polega, na czym Wam 
zależy w Waszej pracy?

SW: Zależy nam na tym, żeby dziecko i jego rodzina, które do nas trafia, 
otrzymało jak najlepszą, profesjonalną pomoc. W związku z tym współpra-
cują z nami specjaliści, którzy skończyli specjalistyczne studia, którzy cią-
gle podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach. 
Współpracujemy z Fundacją Synapsis, która jest najbardziej znaną w kra-
ju fundacją zajmującą się tematyką autyzmu, jeździmy na organizowane 
przez nią konferencje. Brałyśmy udział w badaniach przesiewowych, two-
rząc nowe narzędzia do diagnostyki autyzmu. Współpracujemy z lekarzami 
regionalnymi, neurologami, psychologami, psychiatrami. Zależy nam na 
rozwijaniu takich kontaktów, byciu na bieżąco, uczeniu się i przekuwaniu 
wiedzy na efekty pracy.

AP: W ciągu niecałego roku osiągnęłyście naprawdę dużo i cały czas 
się rozwijacie. W czym tkwi tajemnica Waszego sukcesu, że wszystko się 
udało tak sprawnie zorganizować?

SW: Chyba właśnie w tym, że to nasza pasja. Pracujemy czasem po 12 
godzin na dobę i nie czujemy zmęczenia. Każdy nowy pomysł, nowy projekt 
jest przyjmowany z entuzjazmem, chętnie się w niego angażujemy. Mamy 
też zespół współpracowników, który ma równie pozytywne podejście.

AP: A gdy zakładałyście fundację to myślałyście o tym, żeby podjąć 
działalność gospodarczą?

SW: Planowałyśmy wtedy, że głównym narzędziem działania fundacji 
będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Chciałyśmy zagwarantować ludziom bezpłatne wsparcie, bo niepeł-
nosprawności, jak autyzm i inne zaburzenia rozwojowe, wiążą się z ko-
niecznością systematycznej pracy i terapii. To jest bardzo obciążające dla 
budżetu rodzinnego, więc zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że sama dzia-
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łalność komercyjna nie pozwoli zaoferować realnej pomocy. I stąd pomysł 
na fundację, bo jako organizacja non profit możemy starać się o te środki. 
Zaczęłyśmy więc od tego, a później postanowiłyśmy rozwinąć pomysł na 
działalność gospodarczą. W jej ramach możemy nasze usługi zapropono-
wać w miejscach takich jak szkoły czy przedszkola, które mają środki na to, 
żeby swoim podopiecznym umożliwić korzystanie z takich zajęć. I z takimi 
placówkami podejmujemy już współpracę komercyjną.

AP: Czy podjęcie działalności gospodarczej było dla Was wyzwaniem, 
miałyście jakieś obawy z tym związane?

SW: O ile merytorycznie czułyśmy się od początku przygotowane do 
tego co chcemy robić, to pod kątem prawnym, finansowym, księgowym na 
pewno było to dla nas wyzwanie. Nadal jest, ale dzięki wsparciu Centrum 
KLUCZ udaje nam się to w miarę sprawnie ogarnąć.

AP: Biorąc pod uwagę Wasze doświadczenia jako świeżo upieczonych 
przedsiębiorczyń społecznych, jak myślisz, kiedy organizacja powinna za-
stanowić się nad podjęciem działalności gospodarczej?

SW: To zależy od specyfiki działalności organizacji, od tego, skąd orga-
nizacja zamierza pozyskiwać fundusze. Wydaje mi się, że to jest naturalny 
krok. Gdy organizacja to miejsce pracy dla wielu osób, to ono musi mieć 
płynność finansową, a działalność gospodarcza w pewnym stopniu na to 
pozwala. Bazowanie tylko na różnego rodzaju dotacjach czy subwencjach 
nie jest wystarczające. Myślę, że warto o tym pomyśleć już na etapie pla-
nowania nowego przedsięwzięcia.

AP: Porozmawiajmy chwilę o tym, czym zajmujecie się na co dzień. 
Pracujecie z dziećmi i rodzinami borykającymi się z problemami, o któ-
rych coraz częściej się mówi i pisze, które wydają się przybierać coraz 
większą skalę. Czy dotyczy to także waszego obszaru działania, czyli Sie-
radza i okolic?

SW: Niestety tak jest. Również lekarze, z którymi współpracujemy mó-
wią, że nie ma możliwości, żeby tych dzieci było mniej. Podjęłyśmy teraz 
współpracę z fizjoterapeutą, więc trafiają do nas wcześniaki, których rodzi 
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się coraz więcej. Pomagamy tym dzieciom, żeby mogły dogonić swoich ró-
wieśników. Podobnie dzieci z problemami rozwojowymi wynikającymi np. 
z zaburzeń ze spektrum autyzmu. To też są dzieci, przed którymi stoi szan-
sa, że będą kiedyś chodzić do masowych szkół, ale potrzebują na etapie 
swojego dzieciństwa odpowiedniego wsparcia.

AP: Działacie już ładnych kilka miesięcy. Wiadomo, że w skali pracy 
z dzieckiem to wcale nie jest dużo, ale czy możesz powiedzieć o jakiejś 
sytuacji, którą już teraz możecie uznać za sukces, za efekt swojej pracy?

SW: Myślę, że mamy kilka takich przypadków. Na przykład dzieci, które 
przychodząc tutaj nie komunikowały werbalnie, a teraz to robią. Bardzo 
dużą popularnością cieszą się zajęcia grupowe, w których wykorzystywane 
są elementy dogoterapii. Dzieciaki mają dzięki nim szansę na rozwój kom-
petencji społecznych, rodzice też są zadowoleni i widzą zmiany w funkcjo-
nowaniu dziecka na przykład w grupie przedszkolnej. Dostajemy taką in-
formację zwrotną również od nauczycieli, w opiniach śródrocznych, gdzie 
piszą, że dziecko poprawiło właśnie swoje umiejętności społeczne. Poza 
tym mamy też świetny sztab specjalistów od terapii integracji sensorycznej 

Podopieczny Fundacji „Semafor” podczas zajęć z dogoterapii. 
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i sukcesy na tym polu. Jak chociażby taki jak ten, że u chłopca z lekooporną 
padaczką, udało się znacznie zmniejszyć liczbę napadów dzięki zastosowa-
niu odpowiednich technik. Również jego mama została przeszkolona jak 
go masować, jak mu w ciągu dnia towarzyszyć i pomagać. Chłopiec zrobił 
bardzo duże postępy, łącznie z grafomotorycznymi i dogonił rówieśników 
na tyle, że do pierwszej klasy będzie mógł pójść ze swoją grupą wiekową.

AP: A co ułatwiają w pracy z takimi dziećmi psiaki?
SW: To jest nie tylko dogoterapia, to także kontakt z inną istotą. Często jest 

tak, że zanim te dzieci zwrócą uwagę na nas, dorosłych, jako na mało atrak-
cyjne dla nich postacie, to pies jest tym, na co one w ogóle zwracają uwagę. 
Psy są też świetne jako motywatory, na przykład dla dzieci, które korzystają 
z zajęć logopedycznych czy integracji sensorycznej. Chętniej do nas przycho-
dzą i pracują intensywnie przez całą godzinę po to, żeby potem móc spędzić 
jeszcze 10 minut z psem. To je bardzo motywuje do pracy, do działania.

AP: Jakie cechy muszą mieć takie psy?
SW: Są określone próby, które psy muszą przejść. Czasem zdarza się, 

że dziecko sprawia psu ból, a on nie może absolutnie zareagować. Psy 
przechodzą również szkolenie z posłuszeństwa. Są pod stałą superwizją, 
przyjeżdża do nas pan Bogdan i udziela nam instruktażu. Trudnością jest 
czasem to, że dzieci przyzwyczajone do psów, które nie robią im krzywdy 
tutaj u nas, myślą, że wszystkie psy takie są. Prowadzimy więc warsztaty 
z zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzęciem, z opieki nad psem. Wtedy 
też dzieciaki dostają taki instruktaż, jak mają się zachować jeśli pies zaata-
kuje, co oznaczają różne sygnały niewerbalne wysyłane przez psa. Takie 
jednorazowe warsztaty organizujemy w szkołach i innych placówkach.

AP: Mówimy na razie o samych pozytywach, a czy są takie sprawy, 
które są dla Was barierą, na przykład właśnie współpraca z rodzicami 
dzieci, którymi się opiekujecie?

SW: Często jest tak, że od zauważenia pierwszej trudności w rozwoju 
dziecka do diagnozy mija dużo czasu, bo rodzice tego czasu potrzebują. 
I my też wychodzimy z takiego założenia, że ten czas warto rodzicowi dać 
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i stawiamy na dostarczenie mu jak największej ilości informacji i wsparcia 
w radzeniu sobie z trudnościami. W naszej kuchni powstała nieformalna 
grupa wsparcia, gdzie rodzice podczas gdy dzieci uczestniczą w zajęciach, 
rozmawiają przy kawie o codziennych problemach. Uczestniczymy w życiu 
tych rodzin. To nie jest tak, że jesteśmy tylko na tę godzinę, w czasie której 
dziecko uczestniczy w terapii. Powoduje to, że ze strony rodziców odbiór 
jest pozytywny.

AP: A jakie było dla Was największe wyzwanie związane z samym po-
wstaniem fundacji i doprowadzeniem jej do takiego momentu, w którym 
jest teraz?

SW: Chyba kwestie lokalowe, czyli dostosowanie lokalu do tego, żeby 
mogły w nim przebywać dzieci, odbiory straży pożarnej, Sanepidu. Nieste-
ty to chyba ciągle kuleje w Polsce. Żartujemy, że gdybyśmy zaplanowały 
to bardzo szczegółowo i zrobiłybyśmy biznesplan, to byśmy się w to nie 
wpakowały. A ponieważ tego nie zrobiłyśmy i poszłyśmy na żywioł, to po 
prostu jedno działanie pociągało za sobą drugie. Trzeba się liczyć z tym, że 
takie przedsięwzięcie wiąże się z dużą ilością pracy, za którą nie dostaje się 
wynagrodzenia, przynajmniej na początkowym etapie. Ale z drugiej strony 
mamy dużo satysfakcji i dążymy to tego, aby było to samowystarczalne 
przedsiębiorstwo.

AP: Mówisz, że na początku nie robiłyście żadnego biznesplanu. Jak 
w takim razie przebiegała praca nad biznesplanem w momencie, kiedy 
jednak trzeba go było zrobić, chociażby pod kątem uzyskania wsparcia 
na utworzenie miejsca pracy? Czy to było trudne, czy miałyście już jakąś 
wizję rozwoju?

SW: Wizję miałyśmy od początku, ale środki finansowe ograniczone 
do własnych oszczędności. Nie korzystałyśmy z żadnego innego wspar-
cia, ani też nie kredytowałyśmy w żaden sposób tego miejsca. Kiedy ten 
biznesplan był tworzony, po raz pierwszy przeliczyłyśmy potencjalne 
zyski z działalności gospodarczej. W tej chwili cała działalność fundacji 
pozwala nam na to, żeby zatrudniać terapeutów, płacić im wynagrodze-
nie. Sądzimy, że działalność gospodarcza pozwoli nam na generowanie 
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zysków. Mamy w planach kupienie samochodu, w którym swobodnie 
można przewieźć psy i pomoce dydaktyczne na zajęcia do innych pla-
cówek.

AP: W ogóle mówisz, że włożyłyście w to miejsce bardzo dużo wła-
snych zasobów.

SW: Własnej pracy i pracy naszych bliskich… Pomagali nam w remoncie, 
sprzątaniu, skręcaniu mebli… Spotkałyśmy się też z pozytywnym odbiorem 
osób czy firm, które zaproponowały pomoc.

AP: Gdzie się widzicie za pięć, dziesięć lat? W jakim miejscu chciały-
byście być?

SW: W większym lokalu, bo tutaj już nam się robi trochę ciasno. Myślę, 
że pod względem zapału do pracy, to w podobnym miejscu do obecnego, 
tzn. żeby ten zapał nam nie minął. Żebyśmy dalej spotykały życzliwych lu-
dzi, którzy chcą wesprzeć nasze działania i oby nasza praca przynosiła jak 
najlepsze efekty, bo to jest dla nas najlepsza rekomendacja. Takie też jest 
nasze założenie, żeby tych dzieci tutaj nie trzymać zbyt długo, tylko żeby 
wypracować jak najlepsze efekty i wypuścić na szerokie wody. Żeby radziły 
sobie z jak najmniejszym wsparciem z zewnątrz.

AP: Takie założenie sprawdza się również w pracy z naszymi klientami. 
Dziękujemy za rozmowę.
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Czy zdarza Wam się, że podejmując jedno wyzwanie, za chwilę dostrzega-
cie kolejne i kolejne? Świat należy do aktywnych, ale i na nich spoczywa 
odpowiedzialność za wprowadzane zmiany – zwłaszcza, jeśli wypływają na 
życie innych osób, mniej sprawnych, o mniejszych możliwościach. Opowia-
dają o tym Agnieszka Łaska, prezes Stowarzyszenia „Prodesse”, współzało-
życiela Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” z Głowna, oraz Krzysztof Parol 
– manager spółdzielni. 

Spółdzielnia powstała w grudniu 2016 r. Osoby w niej zatrudnione pra-
cują w piekarni przy produkcji i pakowaniu chleba oraz sprzątaniu, dbają 
też o czystość w przedszkolu „Osinkowo” prowadzonym przez Stowarzy-
szenie „Prodesse”, a także o porządek na terenie wokół przedszkola.

Przeczytajcie jak łączyć to, co społeczne z tym, co biznesowe, w przedsię-
biorstwie na miarę potrzeb pracowników z niepełnosprawnością intelektualną.

Aleksandra Podkońska: Jak zapadła decyzja o tym, aby dwa stowarzy-
szenia utworzyły spółdzielnię socjalną?

Krzysztof Parol: Jako Stowarzyszenie „Prodesse”, podobnie jak Sto-
warzyszenie Oświatowe „emk-a”, cały czas pracujemy z ludźmi z różnymi 
niepełnosprawnościami. Znając ich sytuację, szukaliśmy rozwiązań, aby 
wydobyć ich z domów i zaktywizować. Siostra Agnieszki, Ola [poprzednia 
prezes Stowarzyszenia „Prodesse” – przypis AP], wpadła na pomysł spół-
dzielni socjalnej i zaczęliśmy drążyć ten temat. Realizowaliśmy też cały 
czas projekt „Autostrada do samodzielności” i nie chcieliśmy zostawić jego 
uczestników bez niczego.

Agnieszka Łaska: Projekt zmotywował nas do poszukiwań. Trwa półto-
ra roku, kończy się w lipcu. Jego uczestnicy, 20 i 30-letnie osoby niepełno-
sprawne intelektualnie, wyprowadzają się z domów rodzinnych do mieszkań 
wspomaganych, odbywają płatne staże zawodowe, przy naszym wsparciu 
rozpoczynają samodzielne życie. Pracują między innymi w przedszkolu pro-

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PIĄTKOWSKA”  
O BIZNESIE NA MIARĘ POTRZEB
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wadzonym przez Stowarzyszenie „Prodesse” i widzę, że większość z nich 
naprawdę dobrze sobie radzi. I właśnie tych ludzi nie chcieliśmy zostawić. 
Gdy powstał pomysł utworzenia spółdzielni, zaprosiliśmy do współpracy 
Stowarzyszenie Oświatowe „emk-a”. Teraz jesteśmy w trakcie rozwoju, do-
chodzimy małymi kroczkami do tego, co na końcu chcemy osiągnąć.

KP: Jeśli chodzi o zakładanie spółdzielni, to na pewno nie zapomnimy 
rozmowy rekrutacyjnej w INSPRO. Zastanawialiśmy się, jak zaprezentować 
nasz pomysł, bo w tym wszystkim przyświeca nam taki cel, że spółdziel-
nia nie musi wypracowywać wielkich zysków. Chodzi o to, by później, gdy 
kroplówka ze wsparciem zostanie odłączona, miejsca pracy się utrzymały 
i spółdzielnia dalej funkcjonowała. Taka jest nasza misja i założenie. Nie 
stawiamy sobie bardzo ambitnych, nierealistycznych celów i tak o tym mó-
wiliśmy na rozmowie. Wcale nie byliśmy pewni, że poszło nam dobrze. Gdy 
zobaczyliśmy wynik, to przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania i była to 
duża satysfakcja. Później było pisanie biznesplanu, poprawianie ostatniego 
dnia do dwunastej w nocy. Jak skończyłem, to byłem pijany z wiedzy i pra-
cy szarych komórek. To były fajne doświadczenia i cieszę się, że wszedłem 
w coś zupełnie innego niż to, co do tej pory robiłem. Bo czasami człowiek 
powinien dostać od życia takiego kopa…

AŁ: …stanąć na rozdrożu i wybrać coś zupełnie innego. Ja przeżyłam 
to w tym roku. Po 24 latach bycia nauczycielką porzuciłam pracę w szkole 
i podjęłam wyzwanie, aby poprowadzić przedszkole i stowarzyszenie. Oczy-
wiście przy ogromnym wsparciu wszystkich jego członków. „Prodesse” to 
takie miejsce, gdzie zawsze można przyjść, na bieżąco wszystko przedysku-
tować, zastanowić się i wspólnie podejmować decyzję. W stowarzyszeniu 
mamy 17 członków i kogokolwiek nie poprosić o pomoc, to jest w stanie 
coś z siebie dać. Każde nasze walne zebranie prowadzi do czegoś nowego, 
do nowych kierunków, do nowego spojrzenia.

AP: Ta rozmowa rekrutacyjna z Wami to była jedna z najprzyjemniej-
szych rozmów. I chciałabym dopytać o coś, co mi w związku z nią utkwi-
ło w pamięci. Mówiliście wtedy o przyszłych pracownikach spółdzielni 
„nasze dzieci”, chociaż to dorosłe osoby. Wyjaśniliście, że to dlatego, że 
znacie ich rzeczywiście od ich dzieciństwa.
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AŁ: Tak, większość znamy od 1998 roku. Są to osoby, które chodziły 
do Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie. Pracowały tam moja siostra Ola 
i żona Krzyśka – Agnieszka, która jest pedagogiem specjalnym. Do tej szko-
ły uczęszczały niemal wszystkie osoby, które pracują teraz w spółdzielni 
bądź są jeszcze w projekcie „Autostrada do samodzielności”. Ola i Agniesz-
ka realizowały na terenie szkoły wiele działań na rzecz uczniów i ich rodzin, 
organizowały na przykład turnusy rehabilitacyjne, integracyjne czy kolo-
nie. To były dwa albo trzy turnusy co roku, tak duże było zapotrzebowanie. 
Dzieci jeździły na nie z opiekunami indywidualnymi, czyli rodzicami, którzy 
później zostali członkami stowarzyszenia. To oni nas informowali o tym, 
czego oczekują, jakie są ich potrzeby. Dzieci dorastały, kończyły gimna-
zjum, potem szkołę zawodową, no i co dalej? Okazywało się, że pozostaje 
im siedzenie w domu. Cała ta grupa osób, które uczestniczą w projekcie 
i pracują w spółdzielni, jest nam znana właśnie z tamtych dawnych lat. 

AP: Dlaczego zaproponowaliście im pracę w spółdzielni, a nie jakąś 
inną formę aktywności?

AŁ: Bo spółdzielnia to jest najlepsza odpowiedź na ich potrzeby. Oni 
mogliby uczestniczyć w warsztatach terapii zajęciowej, ale to nie jest 
oferta dla wszystkich. Niektórzy są na takim poziomie intelektualnym, że 
sami sobie potrafią zorganizować pracę, zadbać o jej dobre wykonanie. 
Na warsztatach nie byłoby osób, z którymi mogliby porozmawiać. Pomysł 
spółdzielni w naturalny sposób dorastał więc razem z „naszymi dziećmi”. 
Niestety nie wszyscy sobie radzą z tym, aby samodzielnie, bez nadzoru tre-
nera pracy, wykonywać swoje zadania. Natomiast większość pracowników 
spółdzielni to absolwenci „Autostrady…” i wiemy już, że mogą w niej zna-
leźć zatrudnienie kolejni. Ważne jest to, że gdyby nie było projektu, a po-
tem spółdzielni, to oni wszyscy byliby w domu. 

AP: A czy dostrzegacie w powstaniu spółdzielni jakieś korzyści dla sie-
bie?

KP: Ja czuję satysfakcję, jak patrzę na niektórych pracowników. Na przy-
kład jeden z nich, który jest nadpobudliwy, wszędzie się wtrąca, ciągle się 
z kimś kłóci – można by powiedzieć, że się nie nadaje do zespołowej pracy. 



Centrum KLUCZ14

Ostatnio jednak zadzwoniła jego mama i powiedziała: „Panie Krzysztofie, 
jakie to szczęście, że on pracuje, bo jakby nie pracował, to wie Pan, jakie 
on by miał towarzystwo? On by tylko z tymi pijakami i złodziejami zszedł na 
złą drogę”. I to chyba jest kwintesencja tego wszystkiego. Wyrywamy tych 
ludzi albo z domów, z totalnego niebytu, albo z takich miejsc, które są dla 
nich niebezpieczne. A to są ludzie bardzo wrażliwi, łatwowierni i mogą być 
ofiarami różnych nadużyć. Bo dla takich niebieskich ptaków, gdy pojawia 
się osoba, która ma jakieś pieniądze, bo ma dochody, no to jest przecież 
świetne źródło finansowania jakiś zachcianek. I wszyscy ją klepią po ple-
cach, że fajny gość jest, „masz tu się napij z nami” czy coś w tym rodzaju… 

AP: Czy to kwestia chronienia tych osób? Trochę tak, jak się ochrania 
dzieci?

KP: Tak. Chociaż nie powinniśmy ich traktować jak dzieci i staramy się 
tego nie robić. Ja zawsze mówię tym ludziom, którzy teraz pracują w spół-
dzielni, że muszą zmienić swoje podejście. Gdy byli na stażach, to mieli 
zupełnie inne obowiązki niż teraz, będąc na etacie. Nie może być tak, że 
ktoś zadzwoni albo przyśle smsa, że go ząb boli, bo to nie jest szkoła. Jesteś 
chory, idziesz do lekarza, przynosisz zwolnienie, ok. Tu już jest obowiązek, 
bo na ciebie liczą, jest jakiś zespół, jesteś na jakimś stanowisku.

AP: Czyli prowadzenie spółdzielni, dawanie pracy tym ludziom, bu-
dzi satysfakcję, bo zmienia ich życie na lepsze. A jak spółdzielnia zmienia 
Wasze życie? 

AŁ: Tak czysto egoistycznie można podejść do tego tak, że jest to nowy 
kop życiowy. Zupełnie coś innego, niż do tej pory się robiło. Coś, co daje 
satysfakcję. To jest taki nagły zwrot, który powoduje, że jest adrenalina, że 
chce się wyjść z domu. Takie zupełnie nowe doświadczenie życiowe powo-
duje, że człowiek staje się bardziej kreatywny we wszystkim co robi. Jeste-
śmy w połowie swojego życia zawodowego, do emerytury jeszcze daleko 
i chyba to dobry moment na zmiany. 

KP: A druga sprawa jest taka, że mamy świadomość, po co to robimy 
i nie potrzebujemy zewnętrznej akceptacji. Mamy jakąś wizję, realizujemy 
ją i tę akceptację widzimy u siebie wzajemnie i to wystarcza. Bo są dookoła 
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ludzie, którzy krytykują, a sami nic nie robią. Wiele osób mówi, „a po co ci 
to?”. Nie wszyscy są naszymi sympatykami. Czasem ktoś nam rzuca kłody 
pod nogi, ale kłody się przejdzie.

AŁ: Tak naprawdę to już się chyba pogodzili z tym, że tu jesteśmy, wgryź-
liśmy się w to. My robimy dalej swoje, bo to przejdzie, umilknie. 

AP: A co w takim razie robi spółdzielnia?
KP: Skoncentrowaliśmy się teraz na dwóch obszarach. Pierwszy to 

wszystko, co jest związane z piekarnią. I tu widzimy, że mamy potencjał 
i możliwości rozwoju. 

AŁ: Myślimy o cateringu, o kanapkach, o zaopatrzeniu szkół, stacjach ben-
zynowych, jakichś sałatkach w zamykanych opakowaniach. O czymś, co nie 
jest skomplikowane w przygotowaniu, nie wymaga rozpisywania gramatury, 
kalorii, alergenów, bo to, przy stanie intelektualnym naszej kadry się nie uda.

KP: A drugi obszar, w którym widzimy przyszłość, w oparciu o nasze za-
soby osobowe, to sezonowe prace w ogrodach, na terenach zielonych, czy-
li porządkowanie, kopanie, przesadzanie. No i cały czas jest także kwestia 
sprzątania. To są rzeczy, które już zafunkcjonowały i będą funkcjonowały 
w najbliższych miesiącach. A później wszystko zależy od tego, kto będzie 
u nas pracował. Spółdzielnia to są ludzie. Sam sprzęt nie będzie pracował. 
Przy wielu sprzętach musi być też odpowiedni człowiek, bo nie wyślę ko-
goś, kto jest rozedrgany emocjonalnie, do pracy z jakąś piłą, bo może sobie 
albo komuś zrobić krzywdę. 

AŁ: Naszą rolą jest też dbanie o ich bezpieczeństwo. Musimy wiedzieć 
dokładnie co potrafią, jakie mają umiejętności, jakie mają bariery do poko-
nania. I na takie rozeznanie potrzeby jest czas. 

KP: Dlatego największy nacisk kładziemy nie na to, aby robić coraz wię-
cej, aby mieć duże zyski, ale na to, żeby zapewnić odpowiednią pracę tym 
ludziom. Jest już kilka osób chętnych, które przyjmą naszego pracownika na 
miesiąc czy dwa w okresie letnim do pracy w ogrodzie, czy do rwania owoców. 
Mamy teraz taką sytuację na rynku pracy, która przypomina trochę narzeka-
nie Brytyjczyków na Polaków. Polacy zabrali im pracę, nad którą i tak nie mieli 
zamiaru się pochylać, bo jest poniżej poziomu ich aspiracji. Tak samo w Polsce 
jest coraz większa grupa osób, która nie pójdzie pracować na przykład za dwa 
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tysiące złotych miesięcznie. A nas te dwa tysiące w zupełności satysfakcjonują. 
I naszych pracowników też. Bo najważniejsze, żeby byli aktywni, a jak jeszcze 
będą pracowali na świeżym powietrzu, w fajnym otoczeniu, to w ogóle super.

AP: To jakie są największe wyzwania?
KP: Największym wyzwaniem jest utrzymanie się bez dofinansowania, 

ale myślę, że to jest bardzo realne. Cały czas jeszcze musimy pracować nad 
tymi ludźmi, zastanowić się nad przyjęciem osób na staże na okres let-
ni. Staże dają nam dostęp do zewnętrznych pieniędzy, a poza tym stażyści 
mają od razu przygotowanie do późniejszej pracy. Zatem ambicje mamy 
duże, a co najważniejsze, mamy determinację, aby to trwało. 

AŁ: W przypadku naszej spółdzielni, ze względu na to, że zatrudnia oso-
by z niepełnosprawnościami, wszystko musi trwać dłużej, i nauka, i wdro-
żenie do pracy, i rozeznanie w ich umiejętnościach. Ten pierwszy rok jest 
przede wszystkim na to, żeby zbudować bazę pracowników, żeby wiedzieć, 
kto w czym jest dobry i co dalej możemy z nim zrobić.

AP: A czy te osoby w ogóle chcą pracować?
KP: Nie wszystkie, ale te, które są w spółdzielni, to już tak. My jesteśmy 

w tej komfortowej sytuacji, że mieliśmy już przegląd w tej dużej grupie lu-
dzi, którzy wcześniej byli na stażach w ramach projektu „Autostrada…”. To 
jest dwadzieścia jeden osób, więc już było z kogo wybrać, dzięki temu wie-
dzieliśmy na kogo możemy liczyć. Wybrani zostali najlepsi z najlepszych. 

AP: A gdyby w ogóle nie było tych środków inwestycyjnych, pomosto-
wych, to czy takie myślenie o przedsiębiorstwie społecznym pojawiłoby 
się, czy raczej nie?

AŁ: Myślenie pojawiło się już bardzo dawno temu. 
KP: Wiedzieliśmy czym się chcemy zająć, tylko nie wiedzieliśmy jak to 

ugryźć. A to pojechaliśmy na jakieś szkolenie do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy, a to był jakiś konkurs, a to nas uświadomili, że nie mamy szans… I tak 
trochę planowo, trochę po omacku, ale wciąż szukaliśmy.

AŁ: Pierwszym pomysłem był zakład aktywności zawodowej, potem 
spółdzielnia. I czytanie jaka to ustawa, co jest potrzebne, jakie finansowa-
nie. To cały czas żyło, jak nie jeden pomysł, to drugi.
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KP: Zewnętrzne finansowanie jest bardzo ważne. Jeśli mielibyśmy wyło-
żyć na samym początku swoje prywatne pieniądze, no to obawiam się, że 
byśmy się zastanawiali. To jest zawsze obarczone dużym ryzykiem. Co in-
nego poświęcać własny czas, a co innego poświęcać własne pieniądze. Jest 
ryzyko biznesowe, że jak się wejdzie do bardzo głębokiej wody, to się moż-
na utopić. Więc lepiej brodzić i powoli uczyć się pływać, gdzie mamy dosyć 
dużo kół ratunkowych i pomoc z zewnątrz, czy to finansową, czy doradczą. 

AP: Gdy Was słucham, to wydaje mi się, że taką nadrzędną dla Was 
wartością jest odpowiedzialność. Za tych ludzi, bo od wielu lat myślicie, 
co z nimi będzie dalej, jak oni sobie poradzą, ale też odpowiedzialność 
czysto biznesowa, żeby się nie porywać z motyką na słońce. W ekonomii 
społecznej ta część biznesowa niestety często szwankuje. Panie Krzysz-
tofie, jako osoba, która ma duże doświadczenie w „zwykłym” biznesie, 
jakie ma Pan wskazówki dla innych przedsiębiorców społecznych?

KP: Główna wskazówka to taka, że przyszły przedsiębiorca społeczny 
powinien wziąć kartkę, podzielić na pół i napisać „za” i „przeciw” przed-
siębiorstwu. Jeśli „za” to będą tylko słabe argumenty, czyli takie, które 

Agnieszka Łaska, Marta Szuflińska i Krzysztof Parol. 
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tylko on uznaje, a rynek nie bardzo, albo argumentów „przeciw” będzie 
więcej, to najlepiej od razu dać sobie spokój. Jeśli więcej sensownych 
argumentów będzie po stronie „za”, to można przystępować do działa-
nia. Później w dalszym ciągu kartka, ołówek i liczenie. Wszystkiego nie 
da się policzyć, ale są koszty stałe, które będą determinowały każdą dzia-
łalność gospodarczą, jak podatki, ZUS, opłaty, najem lokalu, no i przede 
wszystkim wynagrodzenia dla pracowników. I teraz pytanie, czy przy tym 
hipotetycznym przedsięwzięciu jestem w stanie na to wszystko zarobić? 
A jak jest pomysł na działalność, to trzeba odpowiedzieć na pytanie: czy 
ta działalność i ten pomysł jest fajny, bo mi się podoba, bo mnie to in-
teresuje, bo komuś dobrze idzie? Bo to tak nie działa. Zasada jest taka, 
że jak się chcesz napić piwa, to nie musisz kupować browaru. Jeśli jesteś 
pasjonatem czegoś, to nie znaczy, że wchodząc w ten temat zrobisz z nie-
go przedsiębiorstwo. No i trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to czynnik 
ludzki. Chodzi o to, kogo jesteśmy w stanie zrekrutować i kim chcemy to 
przedsiębiorstwo realizować. 

AŁ: Ja jeszcze dodam, z perspektywy już działającej spółdzielni, że jak 
nie ma współpracowników, na których można polegać, to nic się nie uda. 
Jestem zwolenniczką ścisłej współpracy, jasnego przekazu informacji, do-
brej komunikacji między personelem, załatwiania personalnych spraw 
na bieżąco, dbania o dobrą atmosferę pracy, o zdrowe relacje. Bez takiej 
współpracy niczego się nie osiągnie.

KP: Myślę, że klamrą tego wszystkiego jest doświadczenie. W swojej 
biznesowej historii człowiek zawsze popełni mnóstwo błędów. Ich sens jest 
w tym, aby na ich bazie zbudować coś lepszego i aby starać się tych błę-
dów nie popełniać ponownie. Ale to, że na początku się te błędy robi, jest 
naturalne. 

AP: A gdzie się widzicie na pięć, dziesięć lat, jako spółdzielnia, jako 
stowarzyszenie?

AŁ: Ja się widzę tutaj, bo przecież dopiero zaczęłam nową drogę życia. 
Spółdzielnia to jest nasze czwarte dziecko. Pierwsze to było przedszkole, 
drugie to był żłobek, trzecie to był zespół wczesnego wspomagania, czwar-
te to jest spółdzielnia. No i nie wspomnę projektów, które realizowaliśmy 
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w międzyczasie, a piąte nasze dziecko to będzie przedszkole w gminie 
Zgierz. Za pięć lat widzę, że tam już są dzieci, jest położona kostka bruko-
wa, jest plac zabaw, jest ogródek dydaktyczny.

KP: A ja tam widzę pracowników spółdzielni, którzy przygotowują to 
wszystko (śmiech). Mam nadzieję, że to wszystko będzie kontynuowane, 
i że nawet będziemy się rozwijać. Że to nie będzie sześciu pracowników, ale 
na przykład dziesięciu, dwunastu. Że się otworzymy na coś nowego.

AŁ: W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, w jakim kierunku 
wszystko idzie, i że idzie tak naturalnie. Że jest rozmowa, są zmiany, po-
prawki, że jest taki spokój. Tak powinno być w przypadku osób niepełno-
sprawnych, czyli powolne wdrażanie i dostosowywanie. 

KP: Założyliśmy, że sukcesem jest, że spółdzielnia powstała. Jeśli się 
utrzymamy, jeśli będzie praca dla ludzi, to też będzie sukces. A na sukces 
w postaci wyniku finansowego spokojnie czekamy. 

AP: A my trzymamy za niego kciuki :)
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Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna od wielu lat udo-
wadnia, że „ostoja” w nazwie to nie tylko dobrze brzmiące słowo. Trud-
no sobie dziś wyobrazić, jak wyglądałaby sytuacja wielu osób w Opocznie 
i jego okolicach, gdyby nie otwartość, przedsiębiorczość i gotowość do po-
mocy osób, które w pracują w fundacji. Cieszymy się, że Centrum KLUCZ 
mogło dołożyć swoją cegiełkę do realizacji ich ambitnych planów. O tym, 
jak jest ważna i jak to się dzieje, że biznes społeczny fundacji rośnie jak na 
drożdżach, rozmawiałyśmy z Agnieszką Sobol, prezes Fundacji oraz Mał-
gorzatą Pasterczyk, wolontariuszką. Rozmawiałyśmy, nomen omen, przy 
pysznym cieście drożdżowym, jednym z pokazowych produktów sprzeda-
wanych przez Fundację.

Aleksandra Podkońska: Od kiedy działa Fundacja Ostoja i jak to się 
stało, że powstała?

Agnieszka Sobol: Od 1998 r. pracowałam w Stowarzyszeniu działającym 
na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach którego działały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. W statucie stowarzyszenia nie było zapisu dotyczące-
go pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, a chcieliśmy otworzyć 
Magazyn Żywności. Wpadłyśmy z koleżanką na taki pomysł, że założymy 
fundację, która będzie działała na rzecz osób niepełnosprawnych, w trud-
nej sytuacji życiowej, uzależnionych, opuszczających zakłady karne. Funda-
cja została założona w 2004 r. i od tej pory wszystkie te cele realizujemy. 
Współpracujemy z sądem, kierowane są do nas na odbycie kary osoby, któ-
re coś „przeskrobały”. Od 2005 r. prowadzimy Magazyn Żywności, od 2006 
r. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). W międzyczasie, ponieważ po-
trzebne były środki finansowe, uruchomiłyśmy działalność gospodarczą. 
Jest to Jadłodajnia i punkt gastronomiczny w szpitalu. A w tej chwili, dzięki 
wsparciu z INSPRO, otworzyłyśmy kolejny punkt gastronomiczny przy ulicy 
Piotrkowskiej w Opocznie – „Opoczyńską Pyzę”.

FUNDACJA OSTOJA Z OPOCZNA  
O BIZNESIE SPOŁECZNYM ROSNĄCYM  
JAK NA DROŻDŻACH
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AP: Kto zakładał fundację?
AS: Fundatorami, oprócz mnie, są moi przyjaciele, znajomi, pracownicy 

telewizji lokalnej, z którymi współpracujemy od 2000 r. 

AP: W jaki sposób pozyskałyście takich partnerów do działań społecz-
nych?

AS: Razem z koleżanką przedstawiłyśmy nasze plany i pomysły doty-
czące działalności fundacji. Zyskały one aprobatę wszystkich. Następnie 
wspólnie opracowaliśmy statut i rozpoczęliśmy procedury rejestracyjne. 
Dzięki współpracy z telewizją i prasą lokalną organizowaliśmy różnego ro-
dzaju festyny, festiwale, akcje społeczne. Ludzie mogli poznać osoby nie-
pełnosprawne i je zaakceptować. Pierwszym celem statutowym, jaki re-
alizowała i nadal realizuje fundacja, jest prowadzenie Magazynu Żywności 
Unijnej. Obejmujemy opieką 6000 najuboższych mieszkańców powiatu 
opoczyńskiego. A dzięki wsparciu fundatorów oraz władz lokalnych, w roku 
2006 powstał z inicjatywy fundacji Środowiskowy Dom Samopomocy. 

AP: Opowiedzcie proszę o nim. Kim są osoby, które spędzają tutaj czas?
AS: Nasz dom przeznaczony jest dla osób ze wszelkimi typami schorzeń, 

także dla osób starszych. W tej chwili mamy 45 uczestników i nie narzeka-
my na brak zainteresowania. Jest coraz więcej osób po udarach, wylewach, 
które potrzebują tego rodzaju aktywności, jakie tutaj zapewniamy. Bardzo 
ważne jest to, że mamy świetny zespół. To młode otwarte, wykształcone 
osoby, które lubią swoją pracę, bardzo dbają o swoich podopiecznych, 
nie tylko w godzinach pracy. Chodzą z podopiecznymi do lekarza, stoma-
tologa, pomagają załatwiać urzędowe sprawy. Przykładem pomocy oraz 
zaangażowania naszej kadry jest historia podopiecznego. Chłopak w mło-
dości doświadczył traumatycznego przeżycia, był świadkiem gwałtu oraz 
morderstwa na własnej matce, którego dopuścił się jego rodzony brat. To 
wydarzenie spowodowało w nim ogromną traumę, zamknięcie w sobie, 
postępujące problemy ze wzrokiem. Dzięki pomocy opiekunów miał moż-
liwość przejścia skomplikowanych zabiegów, które poprawiły jego wzrok. 
A nasza codzienna praca nad jego psychiką zaowocowała tym, że dziś czuje 
się znacznie lepiej. Do pracy z osobami niepełnosprawnymi trzeba mieć 
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nie tylko kwalifikacje, predyspozycje, ale przede wszystkim dobre serce. 
Nie każdy się do tego nadaje. Jestem pełna podziwu i uznania dla pracow-
ników Środowiskowego Domu. 

Małgorzata Pasterczyk: Jeżeli widzą, że u któregoś naszego podopiecz-
nego coś jest nie tak, to od razu interweniują. Ja jestem tutaj trzeci rok i wi-
dzę, jak oni angażują się w ich życie, sama mam poczucie, że żyję ich życiem. 
Jak ktoś ma problem, to w domu też się myśli, co zrobić, żeby mu pomóc.

AS: Miałyśmy nawet taki przypadek, że pisałyśmy do prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. To było małżeństwo, obydwoje chorzy, brali kredyty, leczy-
li się, ratowali. Mąż umarł, żona była bardzo zadłużona, zrozpaczona, nie 
chciała już dłużej żyć. Najpierw dałyśmy jej żywność, ale nie wiedziałam, co 
zrobić, żeby dać jej jeszcze jakąś nadzieję. Nikt jej nie chciał pomóc i wpa-
dłam na pomysł, że napiszemy do prezydenta, dowiemy się, co można zro-
bić. Dwa miesiące nie było odpowiedzi, aż w końcu sekretarz prezydenta 
nam odpisał, podał odpowiednie przepisy, gdzie należy się udać, co trzeba 
zrobić. I udało się pomóc tej kobiecie, chociaż ja w ogóle nie wierzyłam, że 
to się uda, nie chciałam tylko, żeby się zupełnie załamała.

AP: Jesteście wieloma instytucjami w jednej instytucji, bo i trochę ku-
rator, i trochę sąd, policja i pomoc społeczna, wsparcie materialne, psy-
chologiczne… Realizujecie swoje działania na coraz większą skalę, wcho-
dząc także w rolę przedsiębiorstwa. Wiele organizacji nawet nie myśli, aby 
iść tą drogą, a u Was to się rozwija od wielu lat. Skąd wziął się ten pomysł?

AS: W pierwszych latach naszej działalności miałyśmy bardzo dużą po-
moc od darczyńców biznesowych, ale w międzyczasie powstało dużo no-
wych organizacji, które też takiego wsparcia potrzebują. My mamy kilku 
stałych darczyńców biznesowych, którzy nas od początku wspierają i są 
wręcz naszymi przyjaciółmi, ale jest głupio chodzić, prosić. Lepiej jest sa-
memu zarobić i cieszyć się z tych pieniędzy.

AP: Czyli chodzi o taki komfort i niezależność finansową. A dlaczego 
zdecydowałyście się akurat na jadłodajnię?

AS: Może dlatego, że organizowałyśmy bardzo dużo bali charytatywnych 
i same przygotowywałyśmy na nie posiłki. Weszłyśmy we wprawę, to nam 
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sprawiało przyjemność. Pojawiła się możliwość pozyskania sali w podziemiu 
kościoła i wtedy zdecydowałyśmy się na jadłodajnię. Wtedy jeszcze brakowało 
takich usług na rynku. Dopiero potem zaczęły powstawać kolejne takie miejsca. 

AP: I to wtedy rozpoczęła się też współpraca z proboszczem?
AS: Tak. Wcześniej nasze biuro znajdowało się w Domu Kultury. Gdy 

przyszłyśmy do księdza, przyjął nas bardzo miło. Najpierw miałyśmy biu-
ro na plebanii, a potem udostępnił nam pomieszczenia na dole kościoła. 
Zbudowałyśmy tam taką wiejską chatę i zaczęłyśmy od organizowania spo-
tkań dla społeczności lokalnej. Gdy były jakieś popularne imieniny, to za-
praszałyśmy na przykład Anny, wręczałyśmy drobne upominki wykonane 
przez uczestników zajęć w ŚDS. Przy jakiś innych okazjach, uroczystościach 
kościelnych organizowałyśmy festyny parafialne. Powoli wkradałyśmy się 
w łaski parafian. Organizujemy dwa razy w roku badania mammograficzne, 
przyjeżdża do nas mammobus z Łodzi. Były badania słuchu, wzroku, krwi. 
Na dole działa też ośrodek działań integracyjnych, popołudniami spotykają 
się tam osoby niepełnosprawne. Malują, są zajęcia z muzykiem. Raz na ja-
kiś czas prezentują się na uroczystościach w kościele, na przykład śpiewają 
kolędy, prezentują ozdoby, które wykonują z okazji świąt. 

MP: Organizujemy kiermasz świąteczny przed kościołem, sprzedajemy pra-
ce naszych podopiecznych, a zysk przeznaczony jest na ich letni wypoczynek.

AP: Czyli u podstaw Waszego stylu działania jest to, żeby najpierw 
dużo od siebie dać, przekonać w ten sposób ludzi do siebie.  A to pro-
centuje potem przy działaniach nakierowanych na wynik finansowy. Jak 
rozwija się Wasz biznes?

AS: Najpierw powstała jadłodajnia, potem powstał punkt gastrono-
miczny w szpitalu, z którego korzystają przede wszystkim pielęgniarki, le-
karze. Można tam też kupić prasę, artykuły spożywcze, napoje, dowozimy 
też obiady przygotowywane w jadłodajni. Na dole w kościele organizujemy 
też komunie, stypy. I ostatnio otworzyłyśmy „Opoczyńską Pyzę”.

MP: Dostrzegłyśmy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na usługi ca-
teringowe, dużo osób indywidualnych zamawia potrawy przed świętami 
czy na jakieś imprezy. Przy Piotrkowskiej znalazł się dobry punkt i chciały-
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śmy to wykorzystać. Miejsce znalazło się zupełnie przypadkowo. Zamykała 
się w nim inna działalność i moja znajoma powiedziała mi, że uważa, że 
właściciel chętnie by nam to wynajął. Zna nas i wie, że robimy coś dobre-
go. I jak już wiedziałyśmy, że będzie można wynająć ten punkt, uruchomić 
działalność gastronomiczną, to zdecydowałyśmy się wziąć udział w drugim 
naborze wniosków o dotację w INSPRO.

AP: Udało Wam się stworzyć dzięki niej 6 nowych miejsc pracy. W sumie 
zatrudniacie teraz ponad 30 pracowników. Powiedzcie, kim są te osoby?

AS: Przede wszystkim są to osoby skierowane do nas z Powiatowego 
Urzędu Pracy. Z urzędem dobrze się nam współpracuje, panie czasem do 
mnie dzwonią i proszą o przyjęcie do pracy kogoś, kogo nikt inny nie chce 
zatrudnić. Tak było ostatnio w przypadku dziewczyny chorującej na schi-
zofrenię. Z kolei, kiedy my widzimy, że komuś trzeba pomóc, też zawsze 
możemy do nich zadzwonić. Przez tyle lat współpracy nabraliśmy do siebie 
zaufania. Co do naszych pracowników, to są to przede wszystkim osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, ze schorzeniami psychicznymi, po 50 
roku życia, czyli takie osoby, którym na rynku pracy trudno się odnaleźć. 

Otwarcie Opoczyńskiej Pyzy.
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AP: I jak ich oceniacie jako pracowników?
MP: Różnie. Na początku zawsze muszą się wdrożyć. Praca na kuchni 

jest ciężka, zwłaszcza przy tak dużym zapotrzebowaniu, jakie jest w tej 
chwili. Dla wielu osób taka praca nie jest atrakcyjna. Ale ostatnio przyszła 
do nas młoda dziewczyna, powiedziała, że bardzo lubi pracę w kuchni, 
chciałaby się jeszcze czegoś nauczyć. Nie odstraszyło jej to, że czasem trze-
ba zostać po godzinach, czasem trzeba przyjść w sobotę. Zobaczymy jak 
sobie poradzi, ale na razie jesteśmy zadowolone z takiego podejścia. Ono 
nie jest wcale takie częste.

AP: Gdybyście popatrzyły wstecz, od początku istnienia fundacji. Co by 
było, gdyby ona nie powstała? Czego by nie było w Opocznie, albo co by było?

AS: Na pewno o wiele później powstałby Magazyn Żywności i tym sa-
mym osoby potrzebujące nie otrzymywałyby żywności od tylu lat, od ilu 
już otrzymują. Poza tym na pewno nie byłoby Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Być może to wszystko zaczęłoby powstawać dopiero teraz. 
Włożyliśmy wiele starań, aby ten Dom mógł powstać. Zdobyliśmy mate-
riały budowlane, cegły, farby, wydeptaliśmy wiele ścieżek do Urzędu Mia-
sta, Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa, aby pozyskać sprzymierzeńców 
zainteresowanych powstaniem ŚDS. Co 4 lata przystępujemy do konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Miasta na prowadzenie Domu. I co 4 lata drży-
my z niepokoju, że znajdą się osoby, które odbiorą nam jego prowadze-
nie. Jest to niesprawiedliwe, bo tworzymy z osobami niepełnosprawnymi 
jedną wielką rodzinę, która po tylu latach wspólnej pracy nie wyobraża 
sobie rozstania. Jesteśmy potrzebni naszym podopiecznym. Chcielibyśmy 
aby decydenci, podejmując decyzje w sprawie osób niepełnosprawnych, 
kierowali się sercem i rozumem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich 
uczucia.

MP: Pomagamy nie tylko podopiecznym ŚDS, ale również ich rodzinom. 
Ludzie otrzymują pomoc żywnościową, pracę, opiekę, pomagamy rozwią-
zywać różne sytuacje życiowe. Czasem wystarczy dobre słowo i trochę otu-
chy lub fakt, że ma kto ich wysłuchać.

AP: Opowiedzcie o swoich planach na przyszłość.
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AS: Mamy plany związane z zagospodarowaniem terenów wiejskich 
w pobliskiej gminie. I tak naprawdę te plany zrodziły się przez przypadek. 
Pojechałam porozmawiać z wójtem o innej sprawie. Już miałam wycho-
dzić, ale zapytałam jeszcze, czy wójt nie ma na terenie gminy jakiś wol-
nych budynków, gospodarstwa. Okazało się, że ma takich miejsc bardzo 
dużo. „A co by pani chciała robić?” Zaczęłam mu opowiadać i bardzo mu 
się spodobało. Spotkaliśmy się jeszcze kilka razy, a w nawiązaniu formalnej 
współpracy z gminą pomogli nam doradca prawny i doradca biznesowy 
z INSPRO, pani Agnieszka Krawczyk i pani Dorota Pieńkowska. 

MP: Chcielibyśmy zorganizować tam warsztaty z wypiekania chleba, wi-
kliniarstwo. Pracowałyby tam osoby niepełnosprawne oraz osoby bezro-
botne zamieszkałe na terenie tej gminy. Myślimy o hipoterapii, o miejscach 
noclegowych dla turystów. W najbliższej perspektywie planujemy budowę 
domków, najpierw na potrzeby planowanych warsztatów.

AS: W pierwszej kolejności chcemy utworzyć punkt doradczy dla miesz-
kańców. Chcemy, żeby w tej gminie powstało miejsce, do którego wszyscy 
będą mogli przychodzić, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, ale też orga-
nizacje, koła gospodyń wiejskich. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie można 
byłoby organizować imprezy. Dzieci z tej gminy na wakacje wyjeżdżają 
do innych miejscowości. Planujemy stworzyć dla nich ofertę na miejscu, 
półkolonie, warsztaty, różne ciekawe zajęcia. Staramy się pozyskać na to 
wszystko środki, składamy wnioski, w tej chwili chyba już w pięciu konkur-
sach. Jeśli się nie uda ich wygrać, to zainwestujemy własne środki fundacji, 
żeby coś zorganizować, żeby coś się tam działo. 

AP: To są bardzo duże plany. Jakie według Was są trzy kluczowe czyn-
niki sukcesu, które pomagają w realizacji takich planów?

AS: Praca, praca i jeszcze raz praca. Najpierw trzeba się ciężko napraco-
wać. Jak otwierałyśmy jadłodajnię, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 
to wracałam do domu o drugiej w nocy, a już na piątą byłam z powrotem 
w pracy. Tak zaczynałyśmy, wszystko robiłyśmy same, żeby wydać jak naj-
mniej pieniędzy. Nasza strategia na początku polegała na tym, że miałyśmy 
bardzo atrakcyjną cenowo ofertę, na przykład obiady w cenie 6,50 zł. Zainte-
resowanie było bardzo duże i trzeba było gotować właściwie na trzy zmiany.
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AP: To kto jest Waszym klientem?
AS: Jeśli chodzi o cateringi, to cała społeczność: osoby starsze, zakłady 

pracy, na przykład banki. Uruchomiłyśmy niedawno stronę internetową 
i tam także umieszczamy bieżące informacje, mamy też ulotki.

AP: Bardzo dużo się u Was dzieje i nie widać, żeby to się miało skoń-
czyć. Gdzie widzicie siebie za jakieś pięć, dziesięć lat?

MP: Ja chciałabym wygrać szóstkę w totolotka. Żebyśmy mogły sobie 
wybudować swoje własne lokum, swoje miejsce, żebyśmy były niezależne.
AS: Kilka lat temu zagrałam w totolotka i mąż mnie pyta, co zrobię z tymi 
wygranymi milionami. Powiedziałam, że chciałabym utworzyć rodzinę za-
stępczą, żeby jeszcze pomóc jakimś dzieciom. 

AP: To co w takim razie Wam sprawia największą przyjemność w tym 
wszystkim co robicie?

MP: Ja się najbardziej cieszę z tego, że mogę tu przychodzić. Dwadzie-
ścia lat pracowałam w domu, bo opiekuję się niepełnosprawną córką. Ona 
się tutaj odnalazła, bardzo chce tutaj być. To jest tak, że każdy przycho-
dzi i „pani Małgosiu, taki obrazek zrobiłem”. Szukają docenienia i sami nas 
też doceniają. Chłopak, który zajmuje się ogródkiem, mówi do mnie „pani 
kierownik od ogródka”. Może dla innych to nic takiego, ale dla nas to jest 
bardzo ważne. Ja jestem matką podopiecznej i mogłabym przychodzić so-
bie tutaj od czasu do czasu, ale to daje tyle radości… Wreszcie odnalazłam 
swoje miejsce i swój cel w życiu.
AS: Ja najbardziej jestem szczęśliwa, jak przychodzę tu, do naszego domu, 
i nasi podopieczni wybiegają, przytulają mnie. Mogę mieć najgorszy hu-
mor, a zapominam o wszystkich trudnościach. Dbają o mnie, wyczuwają, 
jak jestem zdenerwowana, pytają, co mogą zrobić, czy herbatę podać… 
Oni nie są otwarci, nie do każdego się uśmiechną, nie każdego przytulą, 
pocałują. Są bardzo wdzięczni za każdy prosty gest. Na przykład o szóstej 
rano mam telefon: „ciociu, kocham cię”. I czy to nie jest piękne?

AP: Piękne i nie da się tego przeliczyć na żadne pieniądze. Dziękujemy za 
rozmowę.



INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH 
(INSPRO)

Głos Obywateli

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską nie-
zależną od partii politycznych. Od 2004 r. działamy po stronie obywateli. 
Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywa-
telskich. 

Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpo-
wiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się 
Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się 
w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli 
i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Jak działamy?

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think 
tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością 
są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przepro-
wadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animu-
jemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i rapor-
ty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy 
i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Więcej na www.inspro.org.pl.
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