


Dobre praktyki 

spółdzielczości 

socjalnej



Dlaczego warto stawiać na spółdzielnie 

socjalne w Centrach Integracji 

Społecznej?

1. Uczestnicy Centrów i spółdzielni socjalnych 

pochodzą z tych samych przesłanek 

(7 grup wykluczenia)

2. W  CIS-ie mogą razem poznać się, pracować i 

sobie zaufać



3. Uczestnicy mogą nabyć umiejętności 

zawodowe na warsztacie zawodowym

4. Te same cele kierują spółdzielnią socjalną

i Centrum Integracji Społecznej

Reintegracja społeczno – zawodowa 

a) Odbudowanie osobowościowo – społeczne 

b) Odbudowanie w rynku pracy



5. Przyszły spółdzielca ma mistrza w postaci 

instruktora zawodu



6. Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej 

po Centrum

a) Systematyczne nabieranie postaw 

prorynkowych

b) Trwałość zatrudnienia

c) Tworzenie miejsc pracy

d) Wypełnianie nisz rynkowych



7. MoŜliwość poznania tego instrumentu rynku 

pracy i procedury zakładania spółdzielni 

socjalnej na przedsiębiorczości w CIS-ie

8. Uczestnicy mają miejsca praktyk i staŜy 

zawodowych

9.  Miejsca pracy dla kolejnych uczestników CIS  



Co trzeba zrobić Ŝeby zbudować

ekonomiczne i trwałe spółdzielnie 

socjalne?

Wysoki standard CIS-u!

1. Wysoki poziom warsztatów



2. Przyjazna atmosfera w CIS-ie wokół
spółdzielni socjalnych

3. Związanie z rynkiem zewnętrznym i rynkowa 

jakość wyrobów i usług

4. Przyjazne otoczenie zewnętrzne 

(partnerstwo)



5. Mecenat CIS-u nad spółdzielnią socjalną

w początkowym okresie działalności do 

momentu jej usamodzielnienia się



Spółdzielnia socjalna

„Tajemniczy Ogród”



1. Warsztat ogrodniczy na Osiedlu PSM 

2. Grupa inicjatywna 

3. Spotkania grupy w ramach EQUAL – CES

4. Sposób budowania spółdzielni socjalnej 

5. Początek spółdzielni (rok załoŜenia, ilość osób, 

współpraca z PSM, finansowanie, pomoc 

CIS, mecenat) 



6. Obecna sytuacja 

a) Ilość osób

b) Relacje w grupie

c) WyposaŜenie w sprzęt (baza lokalowa)

d) Finansowanie

- Zlecenia z PSM (całe osiedle)

- Zlecenia z MOPR (najpierw przez CIS)

- Inne zlecenia (np. Castorama)

- Brak pomocy CIS 

e) Zarobki 





Budowanie innych spółdzielni socjalnych

1. Doświadczenie w budowaniu spółdzielni 

socjalnej ogrodniczo-budowlanej 

(„Dwa Warsztaty”, „Zielona Cegła”)

2. PoraŜka w budowaniu rękodzielniczej 

spółdzielni socjalnej – wnioski   





Dziękuję za uwagę!
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