
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „MUFLON”

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Wspieramy przedsiębiorczość społeczną

http://www.muflon.org.pl/index.php


Cel strategiczny:

Przebadanie modelu gospodarki społecznej

wykorzystującego specyficzne lokalne 

uwarunkowania, wspierającego proces 

likwidacji dyskryminacji i nierówności                 

na rynku pracy, 

na przykładzie regionu wałbrzyskiego.
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Partnerzy:
• Fundacja „Merkury”, Wałbrzych (administrator partnerstwa)

• Centrum Kształcenia Praktycznego, Wałbrzych

• Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław

• Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych, Świdnica

• Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych

• Fundacja „Jagniątków”, Jelenia Góra

• Heapmail Internet Solutions Spółka z o.o., Wałbrzych

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wałbrzych

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych

• Powiatowy Urząd Pracy, Wałbrzych

• Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Wałbrzych

• Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „Forum Wałbrzyskie”, 
Wałbrzych
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Podział zadań:

• Fundacja „Merkury”:

zarządzanie, promocja, 

monitoring i ewaluacja, 

współpraca międzynarodowa 

oraz wsparcie psychologiczno-

socjalne BO

• CKP:

szkolenia zawodowe

• DOPS:

Miejsko-Gminny Program 

Wspierania Przedsiębiorczości 

Społecznej

• DSOB:

rekrutacja BO

• FEE:

szkolenia zawodowe 

• Fundacja „Jagniątków”:

szkolenia zawodowe 
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Podział zadań:
• HM Sp. z o.o.:

szkolenia z przedsiębiorczości 
podstawowej, zaawansowanej, 
warsztaty z budowania 
spółdzielni socjalnych, 
współpraca międzynarodowa,

• MOPS: 

wsparcie psychologiczno-

-terapeutyczne BO

• PWSZ:

warsztaty motywacyjne

• PUP:

rekrutacja, badania potencjału 
BO, szkolenia zawodowe 

• RCWIP:

utworzenie i prowadzenie 
Regionalnego Ośrodka 
Wspierania Przedsiębiorczości 
Społecznej

• Stowarzyszenie                        
„Forum Wałbrzyskie”:

Modelowa Spółdzielnia „Matka” 
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Beneficjenci projektu:

• Absolwent wyższych uczelni pozostający bez pracy                                   
od 6 do 12 miesięcy, jak również studentów ostatnich lat studiów;

• Młodzież w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat                         
pozostająca bez pracy od 6 do 12 miesięcy, zamieszkała na terenach 
wiejskich i posiadającą najwyżej średnie wykształcenie;

• Kobiety w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat                         
pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy; 

• Osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy                                 
w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat;

• Osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. 

Łącznie 95 osób uczestniczyło w 3 cyklach edukacyjnych
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Beneficjenci projektu:

Kobiety Mężczyźni 16-24 25-49 50> Niepełnosprawni

72 23 4 61 30 14

Podstawowe Zawodowe Średnie Policealne Wyższe Miasto Wieś

25 28 33 6 3 78 17
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Średni czas pozostawania bez pracy BO – 10 lat



 16.11.2004 – 30.06.2005 Działanie I (7,5 miesiąca)

 01.07.2005 – 31.03.2008 Działanie II (33 miesiące)

 01.07.2005 – 31.12.2005 okres przygotowawczy (6 miesięcy)

 01.01.2006 – 31.10.2006 I cykl edukacyjny (10 miesięcy)

 01.11.2006 – 30.06.2007 II cykl edukacyjny (8 miesięcy)

 01.10.2007 – 28.02.2008 III cykl edukacyjny (5 miesięcy)

 01.01.2006 – 31.12.2007 Współpraca ponadnarodowa (24 miesiące)

 01.01.2007 – 31.03.2008 Działanie III (15 miesięcy)
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Czas realizacji projektu:



Realizacja działań:

• Rekrutacja
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• 4-5.dniowe wyjazdowe warsztaty motywacyjne                                     
+ zajęcia motywacyjno-aktywizacyjne (128 godz.)

- poznanie grupy

- poznanie mocnych i słabych stron

- poznanie samego siebie oraz zasad pracy w grupie 

- podniesienie poziomu motywacji 

- likwidacja lęków
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Realizacja działań (I i II cykl):



• Warsztaty z rozwoju umiejętności społecznych (83 godz.)

- asertywność

- radzenie sobie ze stresem

- poruszanie się po urzędach i instytucjach

- Ja i moje prawa 

- przemoc rodzinna

- uzależnienia
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Realizacja działań (II cykl):
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• Szkolenia z przedsiębiorczości podstawowej (40 godz.)

- zapoznanie się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi  

przedsiębiorczości, 

- dobranie się w grupy inicjujące powstanie spółdzielni socjalnych

• Warsztaty z budowania spółdzielni socjalnych (72 godz.)

- wygenerowanie pomysłów na spółdzielnie socjalne

- opracowanie biznes planów

- poznanie zasad funkcjonowania rynku oraz instytucji / administracji

Realizacja działań (I i II cykl):
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Realizacja działań (I i II cykl):

• Szkolenia z przedsiębiorczości zaawansowanej (90 godz.)

- podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem (spółdzielni socjalnej)

• Szkolenia zawodowe: 

- Doskonalenie umiejętności 

kroju i szycia

- Kosmetyka upiększająco-

-zachowawcza                                   

- Obsługa klienta + kucharz 

małej gastronomii

- Florystyka i projektowanie 

terenów zielonych

- Opieka seniora

- Obsługa ruchu turystycznego                             

- Obsługa pilarek i kos spalinowych 

- Prace na wysokościach



• Spółdzielnia Modelowa „Matka”

- podmiot wspierany przez ekspertów zewnętrznych (menadżerów), 
wspierany finansowo w celu zbadania, jakiego rodzaju wsparcie             
jest potrzebne spółdzielni do jej funkcjonowania na rynku

- podmiot, który dzięki swojej działalności może powodować  
tworzenie się nowych spółdzielni socjalnych (pączkowanie)

Pierwotny pomysł – brykieciarnia. Pomysł realizowany – gastronomia.

Czas tworzenia się spółdzielni modelowej – 9 miesięcy (Spółdzielnia 
Socjalna „Ogrody smaków”; rejestracja 29.12.2006 r. przez 8 osób). 
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Realizacja działań (I cykl):
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• Zasadnicze zmiany w stosunku do wcześniejszych cykli:

> Rekrutacja (przeprowadzona przez PUP Ząbkowice Śl. 

i przez pracowników socjalnych MOPS w Wałbrzychu) 

> Przygotowanie psychologiczne BO do prowadzenia spółdzielni                

– budowanie zespołu

> Realizacja cyklu edukacyjnego, który składał się z warsztatów 

z prowadzenia spółdzielni socjalnej (firmy wirtualnej) 

Realizacja działań (III cykl):
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• Zasadnicze zmiany w stosunku do wcześniejszych cykli:

> Rezygnacja ze szkoleń zawodowych 

> Wykształcenie i przygotowanie do pracy ekspertów 
tzw. „aniołów biznesu” (4 osoby) 

– opieka doradcza i merytoryczna nad spółdzielniami socjalnymi

Realizacja działań (III cykl):
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• Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej  
(ROWPS)

– Wspierania procesu edukacyjnego BO

– Usługi doradcze dla osób zainteresowanych otwarciem             
spółdzielni socjalnej

– Współpraca przy tworzeniu miejsko-gminnego programu 
wspierania przedsiębiorczości społecznej 
i monitoring realizacji jego zapisów 

– Opracowanie poradnika nt. zakładania spółdzielni socjalnych 

– Wsparcie lokalowe i techniczne spółdzielni 
oraz osób zainteresowanych ich założeniem

Realizacja działań:
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• Miejsko-gminny program 
wspierania przedsiębiorczości społecznej

– Stworzenie warunków prawnych do wspierania procesu 
tworzenia się spółdzielni socjalnych w powiecie wałbrzyskim                  
i mieście Świdnica (łącznie 9 porozumień podpisanych przez 
Partnerstwo „Muflon” z 7 gminami powiatu wałbrzyskiego, 
Powiatem Wałbrzyskim i Miastem Świdnicą) 

– Program zawiera m.in. preferencyjne stawki za lokal dla 
spółdzielni socjalnych przez okres 1 roku, zakup usług przez 
samorząd w ramach specjalnego konkursu lub z wolnej ręki, 
wspieranie inicjatyw tworzenia spółdzielni socjalnych  

Realizacja działań:
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• Miejsko-gminny program 

wspierania przedsiębiorczości społecznej

– Multiplikowanie programu wspierania w ramach Działania III 

na terenie 3 samorządów (z pozytywnym skutkiem w Gminie 

Żmigród i Powiecie Ząbkowickim)

Realizacja działań:
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• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-socjalne

– praca z pracownikami socjalnymi

– warsztaty z rozwoju umiejętności społecznych

– terapia i psychoterapia dla BO i ich rodzin

– zajęcia aktywizacyjne 

– zwrot kosztów dojazdów 

– opieka nad dziećmi 

– wypłata dodatków szkoleniowych i stypendiów

– inne wsparcie (interwencje kryzysowe, porady prawne) 

Realizacja działań:
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• Współpraca ponadnarodowa 

> SEND – Social Economy Network Development
1) KRIKOS (Kreta, Grecja)

2) SITIS NET (Lazio, Włochy)

3) Pact for innovating social economy (Abruzzo, Włochy)

4) Social Amphictyony (Magnezja, Grecja)

5) MUFLON (Dolny Śląsk, Polska)

+ 6) DESINCOOP (Guimarães, Portugalia)

> Transnational Cooperation for Social Enterprise Development
1) Crescendo (Liguria, Włochy)

2) MUFLON (Dolny Śląsk, Polska)

Realizacja działań:
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• Grupa Zarządzająca 

(reprezentanci wszystkich partnerów)

• Grupa Koordynacyjna 

(6 osób, w tym koordynator)

• Grupy robocze (edukacja, rekrutacja, wsparcie) 

• Audyt wewnętrzny i zewnętrzny

Zarządzanie:
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• Monitoring i ewaluacja (Stowarzyszenie „BORIS” Warszawa)

- Proces aktywizacji bezrobotnych

- Proces edukacji 

- Dobre praktyki

- System doradztwa

- Model inicjowania i prowadzenia spółdzielni socjalnych 

- Proces budowania lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju 

gospodarki społecznej 

- Zarządzanie projektem i promocja 

Zarządzanie:
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Rezultaty:

> Liczba założonych spółdzielni socjalnych – 2

• „Ogrody smaków” (8 + 2 osoby) – gastronomia

• „Austeria - Krokus” (5 osób) – agroturystyka i gastronomia

> Liczba spółdzielni objętych wsparciem – 3

• „01” (5 osób)  – usługi księgowo-biurowe

• „Tęcza” (5 osób) – handel specjalistycznym sprzętem budowlanym

• „Mona Lisa” (5 osób) – gastronomia

Razem powstało 5 spółdzielni, w których pracę znalazło 30 osób,

w tym 3 osoby niepełnosprawne.
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Rezultaty:

 Raport nt. możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej         
w regionie

 Poradnik nt. aktywizowania osób bezrobotnych

 Poradnik nt. wsparcia osób bezrobotnych w pokonywaniu 
barier życiowych i społecznych

 Poradnik zakładania spółdzielni socjalnych

 2 raporty z ewaluacji I i II cyklu .
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Rezultaty:

 Kontynuowanie działalności 
Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej
(ROWPS) w Wałbrzychu 
(w strukturach Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
do chwili usamodzielnienia się nowo powołanej organizacji – Fundacji 
Rozwoju Ekonomii Społecznej) 

 Nawiązanie współpracy pomiędzy regionami 
Dolny Śląsk – Liguria (Włochy)

- ekonomia społeczna

- edukacja

- ogrodnictwo
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Rezultaty:

 Powstanie w Żmigrodzie 1 spółdzielni socjalnej 

(„Arkadia” – 7 osób; gastronomia, opieka nad osobami zależnymi)

 Przejęcie funkcji ROWPS przez GCI w Żmigrodzie
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Rezultaty:

 Wprowadzenie zapisów do projektu nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach socjalnych

- założycielami spółdzielni socjalnej mogą być organizacje  

pozarządowe lub gminy, a także do 50% inne osoby niebędące 

bezrobotnymi, wykluczonymi społecznie lub niepełnosprawnymi

- spółdzielnia może zatrudniać pracowników do 50% liczby 

swoich członków

- możliwość finansowania składek ZUS z Funduszu Pracy 
do 36 miesięcy (24 miesiące 100% i kolejnych 12 miesięcy 50%) 

- możliwość wspierania spółdzielni przez budżet państwa 
i samorządów (dotacje, pożyczki, poręczenia, doradztwo, usługi 

księgowe, prawne, reklamowe, refundacja części kosztów)
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Prezentację przygotowali: Marta Sys, Waldemar Weihs


