
1 
 

 

Kapitał solidarności przedsiębiorstwa społecznego – studium przypadku 

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej opracowane w projekcie 

pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” 

w Działaniu 2.9 PO WER 

 

Autorzy
1
: 

dr Izabela Grabowska  

dr hab. Bohdan Skrzypczak 

  

Wstęp 

W ramach niniejszego opracowania analizie poddany został sposób funkcjonowania i 

rezultaty działalności prowadzonej przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS) 

jako podmiotu ekonomii społecznej. Polem refleksji jest zarówno konstrukcja 

przedsiębiorstw(a) GFIS, jak i mechanizmy umożliwiające realizację dwóch strategicznych 

celów społecznych GFIS: (1) usamodzielnienia wychowanków Domów dla Dzieci (DdD) 

oraz (2) budowy i rozwoju wspólnoty lokalnej dzielnicy Orunia. Refleksja nad działaniami 

GFIS ukierunkowana została na próbę zidentyfikowania kluczowych elementów 

decydujących o jej niewątpliwym sukcesie. Ważne były przynajmniej trzy aspekty: 

● Skuteczność, czyli czy podejmowane działania przyniosły pożądane rezultaty, czy został 

zrealizowany plan (wykluczamy rezultaty przypadkowe), czy spełniły się pokładane w 

tych aktywnościach nadzieje i oczekiwania. Zagadnienie to zanalizowane zostało poprzez 

zastosowanie koncepcji poznawczo-badawczej resilience, która zakłada, że skuteczność 

działań podejmowanych wobec osób i grup defaworyzowanych polega na 

wytwarzaniu/wzmacnianiu ich odporności i elastyczności. Dzięki nabyciu lub 

przywróceniu odporności (resilience) radykalnie rośnie zdolność do adaptowania się do 
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otaczających warunków, a często także uwalnia się potencjał transformacyjny, dzięki 

czemu możliwy jest rozwój. Nie  badano natomiast  rezultatów  rozumianych jako zmiany 

w życiu wychowanków domów dziecka czy mieszkańców Oruni. Z jednej strony nie 

pozwolił na to zakres badania, z drugiej uchwycenie zmiany było mocno wątpliwe ze 

względu zbyt krótki okres, jaki minął od interwencji, brak danych wyjściowych oraz 

potencjalny wpływ innych czynników. W związku z tym za miarę skuteczności, w 

proponowanej perspektywie analitycznej uznano ujawnienie się przejawów resilience 

osób, grup i społeczności. Jeśli w badanym środowisku pojawia się elastyczna odporność 

można - z dużym stopniem prawdopodobieństwa - założyć, że ludzie poradzą sobie w 

życiu. 

● Efektywność działań, która zazwyczaj pojmowana jest ekonomicznie (w przeciwieństwie 

do skuteczności), co w praktyce oznacza ograniczenie się wyłącznie do kalkulacji 

finansowej. Tak rozumiane działanie efektywne polega na tym, by korzyść netto z jego 

podjęcia – tj. po potrąceniu kosztu – była dodatnia i największa z możliwych. Trzeba 

więc obliczyć koszt, a następnie porównać z osiągniętymi korzyściami. Jeśli nadwyżka 

korzyści nad tym kosztem istnieje i jest duża to mamy przedsięwzięcie efektywne, a 

przede wszystkim wszystko jest policzone i zmonetyzowane. Ten sposób refleksji nad 

skutecznością, charakterystyczny dla gospodarki rynkowej przeważa w ocenach 

efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej. Dominuje nawet w 

rozwiązaniach innowacyjnych, które próbują odejść od filozofii prostego zysku 

finansowego (np. kalkulator kosztów zaniechania). W przygotowanym studium 

efektywność oceniana jest inaczej - poprzez zdolność pozyskania i absorpcji 

różnorodnych  zasobów (np. wiedzy, finansów, usług, materiałów, kontaktów). Interesują 

nas zagadnienia czy i o ile w wyniku działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo 

społeczne zwiększają się zasoby wyjściowe oraz czy mają one znaczenie - czynią różnicę, 

a więc wnoszą nową jakość - wpływają wprost na resilience. 

● Społeczne korzyści  i wartość podejmowanych działań. W tym aspekcie chodzi o 

zastanowienie się, czy działania mają sens, czy warto ponosić koszty, mobilizować 

zasoby, by je przeprowadzać oraz o określenie co jest społeczną korzyścią będącą 

wynikiem działania przedsiębiorstwa społecznego. Rozważania dotyczące sposobu 

ujmowania i badania racjonalności podejmowanych przez GFIS działań umieszczone 

zostały w siatce pojęciowej modelu racjonalności substancjalnej, która analizuje wartości 

i przekonania aktorów społecznych oraz wynikające z nich praktyki. Na podstawie  

przeprowadzonej analizy została postawiona teza, że kluczowym mechanizmem 
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szacowania wartości społecznej - czyli sukcesu - jest empowerment wychowanków 

Domów dla Dzieci i kapitał solidarności przedsiębiorstwa społecznego oraz oparty o 

kapitał społeczny empowerment społeczności  (w przypadku Oruni). 

 

Wskazane  powyżej aspekty  odniesiono do dwóch celów społecznych jakie stawia sobie 

GFIS. W pierwszym przypadku, czyli usamodzielniania wychowanków Domów dla Dzieci 

analiza prowadzona była  na dwóch przenikających się poziomach: 

 indywidualnym    

- w tym przypadku w kręgu zainteresowania była polityka inwestowania w każdego z 

wychowanków, która potem przekłada się na odpowiednie rezultaty w newralgicznym 

okresie wchodzenia w dorosłość. 

 społeczności  

- chodzi tu o mobilizację zasobów wokół społeczności wychowanków, która uruchamia 

procesy adaptacyjno-rozwojowe pozwalające funkcjonować w miarę stabilnie w 

długim okresie. W przypadku działań aktywizujących społeczność lokalną Oruni w 

centrum uwagi były mechanizmy wytwarzania się instytucji społecznościowych (dom 

sąsiedzki, partnerstwo lokalne, Kuźnia - centrum symboliczne). Rozpatrywane były 

poprzez pryzmat ich roli w budowaniu społecznej podmiotowości i sprawczości 

(empowerment). 

Ważnym obszarem refleksji było weryfikowanie wstępnego założenia zakładającego, 

że skuteczne realizowanie celów społecznych w przypadku GFIS było możliwe dzięki 

specyficznej organizacji - jako podmiotu ekonomii społecznej. W przypadku GFIS 

prześledzony został stopniowy proces tworzenia potencjału organizacji, łączenia energii 

indywidualnej i społecznej oraz powstawania rozwiązań systemowych wokół rozwijającego 

się przedsięwzięcia, a także konglomeratu przedsięwzięć, które nie tylko zajmuje się 

wychowankami, ale jest także istotnym graczem w obszarze rozwoju lokalnego. Naszym 

celem było dokładne przyjrzenie się stopniowej ewolucji i uchwycenie kluczowych 

momentów przejścia do realizacji kolejnych funkcji przez GFIS. Zainteresowanie skupione 

było szczególnie na przepływach zasobów pomiędzy GFIS a otoczeniem społeczno-

instytucjonalno-gospodarczym. Miało to na celu z jednej strony odniesienie się do 

skuteczności i efektywności działań, z drugiej  umożliwiało identyfikację tworzonego przez 

GFIS  kapitału solidarności. Właśnie ten typ kapitału wydaje się autorom kluczowy jeśli 

chodzi rozwój ekonomii społecznej oraz unikalnej roli przedsiębiorstw społecznych jako 
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ważnych podmiotów wdrażających i rozwijających politykę publiczną w obszarze 

wykluczenia społecznego. 

W pierwszej części opracowania opisana została konstrukcja GFIS jako 

przedsiębiorstwa społecznego, w drugiej części zaś szczegółowo zakreślona została rama 

koncepcyjno-poznawcza zastosowana do dalszych analiz. Rozdział czwarty, kluczowy dla 

opracowania dotyczy mechanizmów rozwijania odporności i kapitału społecznego Oruni jako 

przykładu długofalowej inwestycji społecznej. W rozdziale ostatnim zaprezentowane zostały 

wnioski końcowe.  

 

1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - konstrukcja  przedsiębiorstwa społecznego 

Ekonomia społeczna opisuje działania, które wiążą w sobie zagadnienia gospodarcze 

(dochód, zysk) ze społecznymi (misja, zmiana społeczna). Prowadzi to do niejasności 

pojawiających się przy próbie wskazywaniu tego, jaka organizacja lub jaki rodzaj 

działalności można uznać za ekonomię społeczną, a który nie. Należy zauważyć, że 

ekonomia społeczna szczególnie uwypukla dwie zasady: solidarności społecznej i aktywnego 

obywatelstwa. Efektem tej pierwszej mają być wysokiej jakości miejsca pracy dla osób 

wykluczonych społecznie. Z kolei aktywne obywatelstwo zakłada zwrócenie uwagi na 

zapewnienie osobom i grupom marginalizowanym głosu w przestrzeni publicznej, a 

fundamentem tej postawy ma być demokratyczny sposób funkcjonowania podmiotu 

ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstwa społecznego. W rezultacie 

stosowania tych zasad powinny wytworzyć się ramy dla nowych form zatrudnienia i usług 

odgrywających ważną rolę w rozwoju lokalnym i pogłębiających poziom integracji i 

spójności społecznej.   

W obszarze ekonomii społecznej dominują dwa nurty praktykowania i organizacji 

społecznej przedsiębiorczości. Pierwszy zakreślają podmioty o charakterze spółdzielczym, w 

których działalność gospodarcza jest silnie wyeksponowana - w praktyce bardziej niż 

społeczna. Warto też zauważyć, że tradycyjne formy spółdzielcze reprezentowały oddolny 

nurt samoorganizacyjny skierowany na wspieranie własnych członków, tymczasem nowe 

formy spółdzielcze, czyli spółdzielnie socjalne, reprezentują „odgórną” formę ekonomii 

społecznej, polegającą na tworzeniu specjalnego sektora usług dla osób wykluczonych 

społecznie. Z kolei drugi nurt ekonomii społecznej wywodzi się z aktywności obywatelskiej 

realizowanej w formule organizacji pozarządowych, w których aktywność gospodarcza 

pojawia się jako dodatek do podstawowej misji społecznej. Prezentowany w tym studium 
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przypadek GFIS reprezentuje podejście do przedsiębiorczości społecznej wywodzące się 

właśnie z sektora pozarządowego, które polega na rozwiązywania problemów społecznych 

poprzez uruchamianie społecznego zaangażowania, partnerskiej kooperacji 

międzyinstytucjonalnej z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych. 

W świetle powyższych rozważań, celem tej części opracowania jest opis historii i 

konstrukcji przedsiębiorstw(a) GFIS wraz ze wskazaniem kluczowych jego elementów.  

Stanowi to punkt wyjścia do dalszych analiz. W dalszej części rozdziału przedstawiono  

podstawowe założenia finansowania GFIS i FIS. Rozdział kończy podsumowanie dotyczące 

stopnia wypełnienia przez GFIS podstawowych (kluczowych) kryteriów wyróżniających 

przedsiębiorstwo społeczne.  

    

1.1.  Historia GFIS 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej powstała w 2007 r. Jej inicjatorzy 

deklarowali: Powstaliśmy po to, by  budować i wdrażać skuteczne rozwiązania skierowane do 

dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierać 

rozwój lokalnych społeczności. Stawiamy na pracę z ludźmi i przez ludzi. Kształtujemy 

samodzielność w miejsce dostarczania usług, wykorzystując naturalny potencjał i czerpiąc z 

indywidualnych doświadczeń
2
. Należy zaznaczyć, że 2007 rok był tylko kolejnym etapem – 

rejestracją nowego podmiotu prawnego - a nie początkiem powyżej wskazanych działań. 

Źródeł dzisiejszej aktywności GFIS należy upatrywać w działalności utworzonego decyzją 

władz Gdańska w 1995 roku Ośrodka Adaptacyjnego dla Młodzieży Niepełnosprawnej na 

tzw. Nowinach (część Oruni), którego kierowniczką została Marianna Sitek (obecnie prezes 

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej), a zastępcą Piotr Wróblewski (obecnie prezes 

Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych). To wtedy narodziła się społeczna misja liderów 

fundacji. Po latach wspominali: Instytucja (czyli Ośrodek Adaptacyjny dla Młodzieży 

Niepełnosprawnej) traktowana była przez miasto jak zło konieczne. My mieliśmy inny pomysł 

– chcieliśmy, żeby Nowiny stały się zarzewiem dobrego, katalizatorem przemian w dzielnicy. 

Napisaliśmy projekt, otrzymaliśmy środki na prowadzenie świetlicy na odpowiednim 

poziomie i... okazało się, że musieliśmy zamykać drzwi przed tłumami chętnych, którzy chcieli 

uczestniczyć w naszych zajęciach
3
. To wtedy odkryli siłę pracy ze społecznością lokalną oraz 

potrzebę nowego – uspołecznionego sposobu działania samorządowej instytucji pracującej na 

                                                
2
 fragment wywiadu z liderami GFIS. 

3
 fragment wywiadu z liderami GFIS. 
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rzecz osób wykluczonych społecznie. Aktywność w Ośrodku Adaptacyjnym szybko 

poszerzyli (na obszary niezwiązane wprost z osobami niepełnosprawnymi) i uspołecznili 

poprzez powołanie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Moja Orunia”. Nowe podejście 

metodyczne zaproponowane na Oruni zostało dostrzeżone przez władze samorządowe. 

Wykorzystano je do wprowadzenia metody pracy społecznościowej w działaniach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Efektem było między innymi 

powołanie pierwszego w Polsce zespołu pracowników socjalnych pracujących jako 

organizatorzy społeczności lokalnej. Z kolei doświadczenia związane z przekształcaniem i 

uspołecznianiem instytucji zostały spożytkowane do przekształcenia w Gdańsku domów 

dziecka z dużych placówek w kameralne domy dla dzieci (DdD). Przyszli liderzy GFIS 

zaangażowali się bardzo w ten proces. Konsekwencją tego była potrzeba, a potem decyzja o 

powołaniu nowego podmiotu prawnego – Fundacji Innowacji Społecznej (FIS), która  miała 

się stać organizacyjnym zapleczem dla wszystkich realizowanych dotąd i planowanych w 

przyszłości działań. Szybko okazało się, że zarówno z powodów pragmatycznych 

(odzyskiwanie VAT przy inwestycji), jak i potrzeby wewnętrznego oddzielenia aktywności 

gospodarczej i społecznej niezbędne jest powołanie kolejnego podmiotu. W 2012 r. 

utworzono Fundację Innowacji Społecznej, a moment ten był symboliczną i praktyczną 

deklaracją postrzegania siebie przez pryzmat przedsiębiorczości społecznej. Sięgamy po 

rozwiązania z obszaru ekonomii społecznej. Realizatorem działań jest Fundacja Innowacji 

Społecznej powołana jako odrębny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. FIS 

prowadzi przedsiębiorstwo społeczne – kawiarnię „Kuźnia” na gdańskiej Oruni.  Pomagamy 

w przygotowaniu i wprowadzeniu młodzieży na otwarty rynek pracy – tak informowali o 

swoich zamierzeniach związanych z nowym podmiotem liderzy GFIS
4
. Fundacja Innowacji 

Społecznej jest wyodrębnionym podmiotem, będącym operatorem działań Gdańskiej 

Fundacji Innowacji Społecznej w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Fundacja została 

powołana do wdrażania programów aktywizacji społeczno-zawodowej w tworzonych przez 

nią firmach społecznych, w których osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie 

młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Tworzone i prowadzone przez FIS 

firmy społeczne są pomostem wprowadzającym młodzież na rynek pracy. 

 

1.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa społecznego 

 

                                                
4
 www.gfis.pl 
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Konstrukcję omawianego przedsiębiorstwa społecznego możemy rozpatrywać na 

trzech podstawowych poziomach analitycznych: 

(a) konsorcjum dwóch powiązanych fundacji (GFIS i FIS), które de facto tworzą 

jeden organizm społeczno-ekonomiczny realizujący cele, które pojawiły się już w 

momencie powołania GFIS. Odgałęzienie GFIS w postaci FIS miało jedynie 

pomocniczy i  pragmatyczny charakter; 

(b) funkcjonowania Fundacji Innowacji Społecznej, która wyspecjalizowana jest w 

społecznie zaangażowanej działalności gospodarczej; 

(c) poszczególnych firm społecznych uruchamianych w ramach FIS (hotel, bar, 

kawiarnia). 

 

Rysunek 1. Konstrukcja gronowa GFIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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poszczególne firmy, a więc hotel, kawiarnia lub bar. To one działają na wolnym rynku i 

jednocześnie wspierają usamodzielnianie młodych ludzi opuszczających domy dla dzieci lub 

inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Trzeba jednak zaznaczyć, że każda z tych firm 

(przedsiębiorstw) nie jest w pełni samodzielna zarówno w aspekcie ekonomicznym (choć ich 

samodzielność ekonomiczną można ocenić wysoko, ponieważ są lub zbliżają się do 

rentowności), jak społecznej misji (praca w firmie jest jednym z elementów 

skomplikowanego systemu usamodzielnienia młodych osób, realizowanego przez inne 

podmioty i programy FIS, a przede wszystkim GFIS). Traktowanie  poszczególnych firm 

jako odrębnych przedsiębiorstw społecznych  upraszcza analizę finansową, ale prowadzi do 

istotnego zafałszowania obrazu. W przedsiębiorstwie społecznym chodzi o konkretny rezultat 

dotyczący osób wykluczonych społecznie, tymczasem praca w firmach FIS jest jedynie 

swego rodzaju zwieńczeniem długiego procesu usamodzielniania młodzieży z domów dla 

dzieci. Zasadnicza praca społeczno-pedagogiczna dzieje się wcześniej, a także równolegle 

wobec zatrudnienia w firmie. Z kolei potraktowanie FISu jako jednego przedsiębiorstwa 

społecznego może być uzasadnione faktem, iż poszczególne firmy wzajemnie się wspierają 

(finansowo i usługowo), a więc stanowią pewną całość finansowo-usługową dopiero na 

poziomie fundacji
5
. Jednak i w tym przypadku zasadnicze cele społeczne są osiągane w 

powiązaniu z GFIS, a nie samodzielnie.  

Najpełniejszy obraz sytuacji daje w omawianym przypadku rozpatrywanie 

przedsiębiorstwa społecznego jako konsorcjum dwóch fundacji, bo dopiero na tym poziomie 

mamy do czynienia z pełnym procesem realizacji celów społecznych oraz zapewnieniem ich 

finansowania. Być może można by próbować zrobić terminologiczne rozróżnienie na 

podmioty ekonomii społecznej (np. GFIS) i przedsiębiorstwo społeczne (FIS), ale i to nie 

czyni zagadnienia bardziej przejrzystego - zwłaszcza jeśli przyjmiemy ostatnio proponowane 

rozróżnienia zawarte w KPRES. W myśl tych zapisów przedsiębiorstwo społeczne powinno 

spełniać kilka kryteriów na przykład odpowiedni procent zatrudnienia osób wykluczonych 

czy realizacji programu reintegracji (w tym przypadku jest realizowany przez inny podmiot).  

 

Tabela 1. Podstawowe dane FIS vs GFIS
6
 

                                                
5
 W 2018 r. właśnie FIS jako przedsiębiorstwo społeczne otrzymał wyróżnienie w ramach ogólnopolskiego 

konkursu Znaki Jakości. 
6
 Dane finansowe przedstawione zostały na podstawie raportów rocznych GFIS i FIS. 
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Wyszczególnienie  Gdańska Fundacja 

Innowacji Społecznej 

Fundacja Innowacji Społecznej 

budżet 5 milionów PLN 4,5 miliona PLN 

działania - dom Sąsiedzki Przystań 

-  6 domów dla dzieci 

-  12 mieszkań chronionych 

- projekty społeczno-

edukacyjne 

  

–   portal moja Orunia (1 

pracownik) 

–  kawiarnia „Kuźnia” na gdańskiej 

Oruni (8 miejsc pracy w tym 3 dla 

wychowanków) 

–  hotel (16 miejsc pracy, 6 

wychowankowie,  średnio- 30-

50%) 

–  bar Centrala (4 etaty w tym 3  

wychowanków) 

miejsca pracy 70 miejsc pracy 29 miejsc pracy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranego materiału badawczego. 

   

1.3.  Podmioty gospodarcze - firmy społeczne FIS 

  

Z punktu widzenia ekonomii społecznej szczególnie interesujące są trzy podmioty 

gospodarcze funkcjonujące w ramach Fundacji Innowacji Społecznej. Są to: Kawiarnia 

Kuźnia, So Stay Hotel i bar Centrala. Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.  

 

1.3.1.  Kawiarnia Kuźnia 

Chronologicznie pierwszym z nich jest utworzona w 2012 r. na Oruni, a więc w 

mateczniku GFIS kawiarnia Kuźnia. Jest to nieduża kawiarnia umiejscowiona w 

zabytkowym obiekcie z XVII w. Kawiarnia zatrudnia 8 osób, w tym troje usamodzielnianych 

wychowanków z Domów dla Dzieci. Jest firmą rentowną ekonomicznie - przynosi niewielki 

zysk finansowy. Udało się to osiągnąć po dwóch latach m.in. dzięki nieodpłatnemu 

doradztwu w zakresie marketingu i kształtowania menu uzyskanemu od firmy komercyjnej 

działającej w tej samej branży (ale nie konkurującej z Kuźnią na rynku). Kawiarnia jest dziś 

prestiżowym miejscem w lokalnej społeczności świadczącym wysokiej klasy usługi 
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gastronomiczne. Obok tego pełni rolę małego centrum artystyczno-kulturalnego (więcej o 

Kuźni na stronie  https://www.facebook.com/KawiarniaKuznia). 

 

 

1.3.2. So Stay Hotel*** - pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialny społecznie.  

Drugim podmiotem jest So Stay Hotel. W jego założeniach podkreśla się, że ma 

łączyć profesjonalną obsługę i wysoką jakość usług z odpowiedzialnością społeczną. Obok 

dbałości o klientów daje pracę i przygotowanie zawodowe młodym ludziom, którzy 

opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i rozpoczynają samodzielne życie bez 

wsparcia rodziny. So Stay Hotel utworzony został we współpracy z Samorządem Miasta 

Gdańsk oraz partnerami biznesowymi. Samorząd Miasta Gdańska przekazał fundacji w 

użyczenie budynek przy ul. Kartuskiej 18. Środki na gruntowny remont budynku oraz jego 

wyposażenie pozyskano od duńskiej fundacji Velux Fundations oraz firm wspierających 

działania społeczne. Wśród nich znalazły się: LPP, GIWK, Saur Neptun, ZTM, LOTOS. 

Przebudowa budynku z lat 30 XX w. kosztowała dwa miliony siedemset tysięcy złotych. Jest 

długoterminową inwestycją w rozwój umiejętności i pasji młodych ludzi, decydujących się na 

pracę w branży hotelarskiej i gastronomicznej
7
. W  hotelu znajduje się 18 pokoi, sala 

szkoleniowa, restauracja oraz bar. Hotel zapewnia standard obiektu trzygwiazdkowego. Jest 

kameralnym hotelem o charakterze miejskim. Doskonała lokalizacja w centrum Gdańska, w 

bezpośrednim sąsiedztwie środków komunikacji, pełna klimatyzacja oraz aranżacja w stylu 

skandynawskim, to tylko niektóre wyróżniki tego miejsca. Zespół hotelu to wysokiej klasy 

specjaliści w branży hotelarskiej, gastronomicznej i społecznej, którzy w nurcie mentoringu 

zawodowego, współpracują z wychowankami pieczy zastępczej. Młodzi ludzie pod okiem 

profesjonalistów zdobywają kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie, które jest wysoko 

cenione przez pracodawców na otwartym rynku pracy. Idea ta wzorowana jest na modelu 

szkół produkcyjnych, które odniosły duży sukces w Danii. Młodzież doskonali umiejętności 

w czterech ścieżkach zawodowych: recepcjonista, kelner, barman, serwis pokojowy. Hotel 

działa w formule firmy społecznej, w której wypracowany zysk jest reinwestowany w 

edukację młodzieży.  

 

                                                
7
 www.gfis.pl 

http://gfis.pl/nasze-marki/kawiarnia-kuznia-2/%20https:/www.facebook.com/KawiarniaKuznia
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1.3.3.  Bar Centrala
8
 

Centrala to bar, który równocześnie jest miejscem pierwszej pracy, staży i praktyk 

zawodowych dla wychowanków placówek wychowawczych. Ważne jest dla nas to, aby każdy 

z naszych podopiecznych doświadczył czym jest praca, przed podjęciem swojej pracy 

zawodowej. W ten sposób budujemy wartości i postawy, które wysoko cenione są przez 

pracodawców. Na równi stawiamy dbałość o wysoką jakość oferowanych usług
9
. Bar czynny 

jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00 w środy do 17.00.  Nazwa baru Centrala z 

dopiskiem „Twoje Centrum dowodzenia” to zapowiedź, że każdy znajdzie tu coś specjalnego 

dla siebie. Projekt wsparła Fundacja Kulczyk oraz Fundusz Inicjowania Rozwoju przekazując 

środki finansowe na wyposażenie miejsc pracy. Wnętrza zaprojektował Kamil Domachowski z 

Innowacyjnej Firmy Architektonicznej IFA Group. Lokal miasto przekazało bezpłatnie 

Fundacji na okres 10 lat. Bezpłatnie, co znaczy, że GFIS nie będzie obciążone żadnymi 

opłatami za dzierżawę. Musi natomiast samodzielnie opłacać media i wszystkie inne koszty 

związane z prowadzeniem baru. 

   

1.4. Aspekty ekonomiczne i społeczne   

 

Czas odpowiedzieć  na pytanie jak badane przedsiębiorstwo wypełnia uniwersalne kryteria: 

(a) ekonomiczne
10

: 

- Ciągła działalność w zakresie produkcji towarów i/lub sprzedaży usług. 

Nie chodzi jak w innych fundacjach o redystrybucję środków np. poprzez udzielanie 

grantów, lecz bezpośrednie angażowanie się w stałą produkcję towarów i świadczenie 

usług dla społeczności. 

- Duży zakres autonomii: przedsiębiorstwa społeczne są dobrowolnie tworzone przez 

grupy ludzi, którzy zarządzają nimi w ramach autonomicznego projektu.  

                                                
8
 Po zakończeniu omawianych badań w 2019 r GFIS zrezygnowała z prowadzenia baru z powodu nieosiągnięcia 

zakładanej efektywności ekonomicznej oraz w związku z potrzebą koncentracji działań na  mniejszej ilości 

przedsięwzięć. Jednak bar kontynuuje działalność  w formule przedsiębiorstwa społecznego. Od czerwca 2019 r 

jest prowadzony przez spółdzielnię socjalną Dalba zatrudniającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Atutem Dalby jest to, że  specjalizuje się w tego typu działalności - prowadzi między innymi podobne firmy w 

Pucku, Sopocie, Gdańsku Wrzeszczu. 
9
 fragment wywiadu z Marianną Sitek Wróblewską 

10
 Przedsiębiorstwo społeczne, red. J. Wygnański, s. 81-82. 
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Choć mogą korzystać z dotacji publicznych, nie są zarządzane – pośrednio ani 

bezpośrednio – przez władze publiczne czy inne organizacje (federacje, firmy 

prywatne itp.) i posiadają one prawo  do zajmowania własnego stanowiska i prawo do 

zakończenia prowadzonej działalności. 

- Istotny poziom ryzyka gospodarczego: osoby uruchamiające przedsiębiorstwo 

społeczne przyjmują w całości lub w części ryzyko związane z taką inicjatywą.  

W przeciwieństwie do większości instytucji publicznych kondycja finansowa 

przedsiębiorstw społecznych zależy od wysiłków członków i pracowników 

zmierzających do pozyskania odpowiednich zasobów. 

- Istotny udział pracy odpłatnej. 

Przedsiębiorstwa społeczne mogą łączyć zasoby pieniężne i niepieniężne, pracę 

odpłatną i nieodpłatną. Jednak działalność prowadzona przez przedsiębiorstwo 

społeczne musi obejmować istotny zakres pracy odpłatnej. 

(b)  społeczne 
11

: 

-  Otwarcie deklarowany cel służby dla społeczności 

Jednym z głównych celów przedsiębiorstw społecznych jest służba dla społeczności 

lub dla konkretnej grupy ludzi. W tym samym duchu cechą przedsiębiorstw 

społecznych jest pragnienie wspierania poczucia odpowiedzialności społecznej na 

szczeblu lokalnym. 

- Inicjatywa uruchamiana przez grupę obywateli 

Przedsiębiorstwa społeczne powstają w wyniku zbiorowej dynamiki angażującej ludzi 

należących do społeczności lub grupy, dla której wspólna jest pewna potrzeba lub cel, 

w ten czy inny sposób muszą one zatem zachować ten wymiar. 

- Uprawnienia decyzyjne nie są oparte na własności kapitału 

Oznacza to na ogół stosowanie zasady „jeden członek, jeden głos”, a przynajmniej 

udzielanie praw głosu w organie zarządzającym, który posiada najwyższe 

                                                
11

 Ibidem. 
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uprawnienia decyzyjne, nie w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów 

kapitałowych. Właściciele kapitału odgrywają ważną rolę jednak uprawnienia 

decyzyjne dzielą oni z innymi interesariuszami. 

- Charakter partycypacyjny angażujący osoby, których dotyczy dana działalność 

Reprezentacja i uczestnictwo klientów, nakierowanie na interesariuszy i 

demokratyczny styl zarządzania to istotne cechy przedsiębiorstw społecznych. W 

wielu przypadkach jednym z celów przedsiębiorstw społecznych jest promowanie 

demokracji na szczeblu lokalnym poprzez działalność gospodarczą). 

- Ograniczona dystrybucja zysków 

Do kategorii przedsiębiorstw społecznych zaliczają się nie tylko organizacje, w 

których obowiązuje całkowity zakaz dystrybucji zysków, lecz także takie organizacje, 

jak spółdzielnie w niektórych krajach, które mogą rozdzielać zyski w ograniczonym 

zakresie, tak aby uniknąć). 

Tabela 2. Stopień wypełnienia przez GFIS kryteriów przedsiębiorstwa społecznego 

Uniwersalne kryteria ekonomiczne 

PES/przedsiębiorstwa społecznego 

Spełnianie ich przez analizowane 

przedsiębiorstwo/wa 

-    ciągła działalność w zakresie 

produkcji towarów i/lub sprzedaży 

usług. 

 

- Prowadzenie stałych usług 

hotelowych, gastronomicznych. 

- Prowadzenie usług opiekuńczo-

wychowawczych poprzez sieć 

domów dla dzieci, świetlicę, 

przedszkole. 

- Prowadzenie domu sąsiedzkiego. 

- Prowadzenie sieci mieszkań 

chronionych. 
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-    duży zakres autonomii 

 

Przedsiębiorstwo jako całość (a także 

odrębnie FIS i GFIS) są odrębnymi 

podmiotami posiadającymi zarząd nie 

podlegający władzom publicznym. Każda z 

firm ma swojego kierownika/dyrektora 

podlegającego zarządowi FIS. Poszczególne 

placówki (sieć domów dla dzieci, dom 

sąsiedzki) posiadają odrębnego dyrektora 

lub koordynatowa podlegającego zarządowi 

GFIS. 

-    istotny poziom ryzyka 

gospodarczego 

 

 Zakłada się, że poszczególne firmy i 

placówki są rentowne lub samofinasujące 

się, ale de facto ryzyko i odpowiedzialność 

przeniesiona jest na poziom zarządu FIS i 

GFIS (są one powiązane osobowo). 

-    istotny udział pracy odpłatnej 

 

W inicjatywach GFIS i FIS zaangażowani są 

w istotny sposób wolontariusze (w tym 

wolontariusze w ramach CSR 

przedsiębiorstw stricte biznesowych), jednak 

podstawowa działalność prowadzona jest w 

oparciu o personel płatny (w ramach 

działalności gospodarczej, usług 

świadczonych na rzecz samorządu, 

grantów). 

Kryteria społeczne PES/przedsiębiorstwa 

społecznego 

Spełnianie kryteriów społecznych przez 

analizowane przedsiębiorstwo/wa 

-    Otwarcie deklarowany cel służby dla 

społeczności 

 

GFIS realizuje dwa główne cele społeczne: 

-    usamodzielnienie młodzieży. 

-    budowanie i rozwój wspólnoty 

lokalnej Oruni. 

FIS realizuje cele społeczne GFIS będąc 

operatorem działań stricte gospodarczych 

ukierunkowanych na zatrudnienie młodych 

ludzi z defaworyzowanych środowisk (w 

tym z domów dla dzieci). 
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-    Inicjatywa uruchomiona przez grupę 

obywateli 

Przedsiębiorstwo rozumiana jako całość i 

jako poszczególne firmy była oddolną 

inicjatywą liderów przy dużym 

zaangażowaniu ich partnerów społecznych. 

Istotnym partnerem czasem stymulatorem 

przedsięwzięć był też samorząd Gdańska. 

-    Charakter partycypacyjny 

angażujący osoby, których dotyczy dana 

działalność 

 

Przedsiębiorstwa realizowane są poprzez 

włączanie bezpośrednich interesariuszy 

(młodzież z domów dla dzieci, mieszkańcy 

Oruni). Ważnym partnerem GFIS jest 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Moja 

Orunia grupujące lokalnych liderów 

pozarządowych i instytucji publicznych. 

Należy jednak zaznaczyć że zarządzanie 

przedsiębiorstwem (mi) ostatecznie leży w 

rękach zarządu fundacji (FIS i GFIS), a więc 

organizacji, która ma ograniczony charakter 

demokratyczny. Zarząd nie pochodzi z 

wyboru.  Początkowo zarządzanie było 

wyłącznie w rękach małżeństwa 

inicjatorów-liderów, ale później do zarządu 

została włączona kolejna osoba (stała się 

liderem już poprzez działania w ramach 

przedsiębiorstwa). 

-    Ograniczona dystrybucja zysków 

 

Zyski generowane w ramach 

przedsiębiorstw są reinwestowane w 

działania programowe i gospodarcze. 

-    Uprawnienia decyzyjne nie są oparte 

na własności kapitału 

 

Uprawnienia decyzyjne nie są oparte na 

własności kapitału. Fundacje nie posiadają 

własnych nieruchomości (dzierżawią je od 

miasta). Posiadają jedynie wartości ruchome 

– wyposażenie poszczególnych placówek. 

 Źródło: opracowanie własne.  

2. Koncepcja poznawczo-analityczna 
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Jak już wskazywano działalność programowa GFIS skoncentrowana jest wokół realizacji 

dwóch celów społecznych: 

 

 usamodzielnienie młodych ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji poprzez 

system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej na terenie Trójmiasta, 

 budowanie i rozwijanie wspólnoty lokalnej Oruni. 

 

Oba cele mieszczą się w szeroko pojmowanej profilaktyce społecznej. W związku ze 

zmianami w polityce społecznej (m.in. spadkiem bezrobocia i realnego ubóstwa) właśnie 

zadania profilaktyczne wydają się obecnie najbardziej przyszłościowym nurtem rozwoju 

ekonomii społecznej w Polsce. Jednak w przeciwieństwie do działań o charakterze 

interwencyjnym profilaktyka społeczna nastręcza wiele trudności w zakresie mierzenia i 

szacowania rezultatów. Brak jest systemowego podejścia do oceny efektów społecznych, w 

rezultacie wymogi ograniczają się do tworzenia miejsc pracy, abstrahując od ich jakości, 

trwałości czy innych  parametrów.  W tej sytuacji jednym z celów tego opracowania było 

zaproponowanie pewnych całościowych koncepcji poznawczych umożliwiających analizę i 

refleksję nad profilaktyczną skutecznością działań realizowanych w konwencji podmiotu 

ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego. 

Ważną i charakterystyczną cechą aktywności merytorycznej GFIS jest oddziaływanie 

całościowe odbywające się jednocześnie na poziomie jednostki, grupy i całej społeczności 

(lokalnej) integrujące dodatkowo wymiary psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i 

pedagogiczne. Stąd wynikła potrzeba znalezienia wiodącej perspektywy poznawczej łączącej 

te różnorodne wymiary. Z istniejących koncepcji, które mają potencjał integrujący i 

poznawczy najbardziej interesującą, a więc posiadającą moc wyjaśniania zagadnień 

profilaktycznych wydaje się autorom idea resilience. Koncepcja ta i jej zastosowanie do 

analizy GFIS są przedmiotem tej części opracowania. Refleksja dotyczy w szczególności roli 

kapitału społecznego zbudowanego wokół GFIS, a także nowego pojęcia analitycznego - 

kapitału solidarności, który - w naszej ocenie - ma kluczowe znaczenie w realizacji celów 

GFIS.  

 

2.1. Idea  resilience 
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Pojęcie resilience odnosi się do procesów i mechanizmów sprzyjających 

pozytywnemu funkcjonowaniu jednostki, mimo przeciwności losu lub traumatycznych 

przeżyć, które trwają obecnie lub zdarzyły się w przeszłości (Garmezy 1985; Rutter 1987; 

Werner 1994; Luthar i in. 2000; Masten i Powell 2003; Masten 2007). Resilience tłumaczy 

się najczęściej jako: odporność psychiczna, odporność na zranienie, sprężystość psychiczna, 

prężność.  Wioletta Junik, autorka pierwszej polskiej zwartej publikacji poświęconej temu 

terminowi postuluje, by z racji jego szerokiego kontekstu znaczeniowego posługiwać się 

oryginalnym angielskim terminem resilience lub jego spolszczoną wersją – rezyliencja (Junik 

2011). Resilience oznacza procesy i mechanizmy, które umożliwiają jednostce i rodzinie 

pokonanie przeciwności losu. Sprzyjają adaptacyjnemu, a czasami także transformacyjnemu 

funkcjonowaniu, pomimo trudnych doświadczeń i złożonych kontekstów środowiskowych. 

Pojęcie to odnosi się zarówno do jednostki i rodziny (ego-resilience i family resilience),  jak i 

do szerszych działań o charakterze kolektywnym (social resilience, community resilience). 

Istnieje też  wiele odmian stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych: psychologii (np. 

rozwojowej) i pedagogice (np. resocjalizacyjnej i społecznej), a także badaniach związanych 

z rewitalizacją i rozwojem lokalnym. 

Idea resilience najwcześniej i najszerzej stosowana jest na gruncie badań 

psychologicznych.  Termin resilience został bardzo dobrze opisany w literaturze światowej, 

na co w swoich w pracach wskazują K. Ostaszewski i A. Borucka (2008) oraz W. Junik 

(2011).  Resilience rozumiana jest w tym kontekście znaczeniowym jako proces rozwojowy, 

za pomocą którego dzieci nabywają umiejętności korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych 

zasobów po to, by osiągnąć dobre przystosowanie (pozytywną adaptację) pomimo przeszłych 

lub obecnie występujących przeciwności losu (Borucka, Ostaszewski 2008: 588). Często 

łączy się ją z terminem dobrostanu (well-being) wskazując przy tym,  na potrzebę 

uruchomienia procesów solidarności międzyludzkiej i budowę nowej wersji wspólnoty ludzi, 

która może dobrze funkcjonować pomimo doświadczanych przeciwności losu. Dzięki temu 

nie będzie możliwy powrót do poprzedniego stanu, a wprowadzone  modyfikacje zachowań i 

postaw będą miały charakter trwały zabezpieczając pożądane efekty, w postaci konkretnych 

wartości i praktycznych kompetencji indywidualnych i społecznych. Podstawowe odmiany 

poznawczych koncepcji opartych na idei resilience przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3. Typy rezyliencji 
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Typ rezyliencji Charakterystyka oddziaływania Zastosowanie w badanym 

przypadku 

Ego resilience Wykorzystanie zasobów 

osobowościowych umożliwiających 

przystosowanie się  do zmiennych 

warunków funkcjonowania. 

Badanie indywidualnych 

losów wychowanków 

domów dla dzieci. 

Family resilience Zestaw cech, właściwości lub 

wymiarów, które zapobiegają 

rozpadowi rodziny oraz umożliwiają 

przystosowanie w sytuacjach 

kryzysowych  Procesy resilience nie 

tylko umożliwiają przetrwanie, ale 

również mogą służyć rozwojowi i 

umacnianiu więzi rodzinnych. 

Analiza środowiska 

wychowawczego domu dla 

dzieci jako środowiska 

quasi-rodzinnego. 

Social resilience Dynamiczny i kolektywny proces, 

polegający nie na powrocie do 

poprzedniego stanu, ale pewnego 

rodzaju osiągnięcie polegające na 

zapewnieniu dobrostanu, nawet jeśli 

wymaga to modyfikacji zachowania 

lub modyfikacji społecznej ramy, 

która nadaje strukturę i przypisuje 

znaczenie konkretnemu zachowaniu. 

Zmiana kompetencji i 

wartości społecznych 

wychowanków domów dla 

dzieci, a także różnych grup 

mieszkańców Oruni. 

Community 

resilience 

Oznacza zdolności, dzięki którym 

społeczność nie tylko radzi sobie z 

przeciwnościami, ale również dzięki 

ich pokonaniu, osiąga wyższy poziom 

funkcjonowania (Kulig, 2000). Termin 

resilience w odniesieniu do 

społeczności nie tyle definiuje tę 

społeczność, ile raczej opisuje sposób 

w jaki zbiorowość radzi sobie z 

trudnościami i kryzysami. 

Analiza funkcjonowania i 

wpływu społeczności domu 

dla dzieci (jako społeczności) 

oraz społeczności lokalnej 

Oruni. 

Źródło: opracowanie własne.  

Biorąc pod uwagę powyżej wskazane rozmaite ujęcia resilience można zauważyć, że 

pojęcie to ma duży potencjał do zastosowania zintegrowanego lub hybrydowego łączącego 

wymiary indywidualne, rodzinne i społeczne/społecznościowe, a także elementy 

instytucjonalne i pozainstytucjonalne lub formalne i nieformalne, systemowe i 

pozasystemowe. Dostrzeganie powiązań pomiędzy tymi perspektywami z pewnością może 

być pomocne w rozumieniu sposobu  rozwiązywania problemów wychowanków domów dla 
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dzieci lub mieszkańców Oruni. Dopiero łączne traktowanie tych perspektyw i stojących za 

nimi metod pracy pozwala odtworzyć metodykę pracy jaka jest realizowana w 

skonstruowanym przez GFIS systemie wsparcia, który  wytwarza  nową ramę społeczną 

umożliwiającą  osobom i społecznościom inny sposób funkcjonowania w oparciu o nabyte w 

procesie edukacyjno-wychowawczym kompetencje i wartości. Szczególne znaczenie 

nabierają w tym procesie tzw. czynniki miękkie: siła więzi społecznych (przestrzenią jej 

zawiązywania jest  „dom – miejsca” lub w przypadku Oruni sąsiedztwo), poziom integracji 

społecznej, wzajemne zaufanie, aktywność społeczna mieszkańców, a także lokalna tradycja i 

doświadczenie w zakresie współpracy w realizacji wspólnych założeń (Biernat, Przeperski 

2016).  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Idea resilience - struktura pozawcza 
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Źródło: opracowanie własne. 

Ten sposób podejścia wpisuje się w szerszą perspektywę obserwowanych współcześnie 

zmian paradygmatu w postrzeganiu wsparcia osoby/rodziny (Ciczkowskaa-Giedziun 2017) , 

które przebiegają: od działania jednowymiarowego do holistycznego; od wyrównywania, 

korekcji do profilaktyki i wspierania; od deficytów do zasobów (Saleebey 1996), od 

hierarchiczności do partnerstwa (Dolan i in. 2006), od scentralizowanego i 

zbiurokratyzowanego systemu do lokalnych rozwiązań (Chaskin 2006). Próbując wskazać w 

tym gąszczu powiązanych ze sobą czynników te, które są szczególnie ważne, nazywane w 

literaturze ochraniająco-sprawczymi (umożliwiającymi),  trzeba podkreślić  znaczenie przede 

wszystkim dwóch z nich: 

 „ciepło emocjonalne” cechujące  bliskość i więzi między dzieckiem a rodzicami 

lub z innymi członkami rodziny, a niekiedy także z innymi ludźmi spoza kręgu 

rodziny (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, duchowni, doradcy, koledzy i 

przyjaciele); 

 interakcje między jednostką a jej otoczeniem społecznym, lokalną społecznością 

związane z udziałem w formalnych i nieformalnych działaniach, przejawiające się 

aktywnością w organizacjach i instytucjach. Udział w życiu lokalnej społeczności 

poprzedza bowiem uczestnictwo jednostki w większej społeczności na zasadzie 

"brania" od niej czegoś i "dawania" jej czegoś, co wzmacnia rezyliencję u 

social 
resilience 

family 
resilience 

idea 
resilience 

community 
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jednostki i innych członków społeczności. Takie działanie jest wyrazem dbałości o 

tzw. dobro wspólne. 

Wszystkie wyżej wymienione formy relacji międzyludzkich pomagają w kształtowaniu 

różnych umiejętności rozwiązywania wewnętrznych problemów, kreowania strategii 

radzenia sobie - strategii adaptacyjnych, które wpływają pozytywnie na procesy 

funkcjonowania wykonawczego lub  kontrolnego jednostki. 

 

2.2. Kapitał społeczny – podstawa systemu wsparcia i budowania odporności 

W związku z tym, że odporność społeczna jest ściśle powiązana z pojęciem zdolności 

do znalezienia i wykorzystania zasobów. Kluczowym jej wyznacznikiem jest powstawanie i 

możliwość inwestowania różnego rodzaju aktywów określanych najczęściej pojęciem 

kapitału (np. kapitał ekonomiczny, kapitał fizyczny, kapitał naturalny, kapitał ludzki lub 

społeczny). Przeważająca w ekonomicznych analizach materialistyczna koncepcja wskazuje, 

że „kapitał  jest zasobem dóbr realnych, za pomocą których można wytwarzać nowe 

dobra”
12

. Z kolei jej  funduszowa odmiana dodaje, że „jest funduszem ucieleśnionym w 

majątku”. Tak czy inaczej kapitał jest podstawową kategorią ekonomiczną obecną od dawna 

we wszystkich teoriach ekonomicznych, a od pewnego czasu także społecznych. W związku 

z pozaekonomiczną ekspansją tego terminu pojawiają się jego kolejne przymiotnikowe 

odmiany wskazujące, że zasoby określane pojęciem kapitału mogą przekraczać wymiar 

materialny i funduszowy, a na przykład odnosić się do kontekstu społecznego (kapitał 

społeczny), kulturowego (kapitał kulturowy), kompetencji (kapitał ludzki). Zawsze jednak 

chodzi o realny zasób, którego cechą jest dynamizm, a więc nieustanny ruch umożliwiający 

dostęp do nowych zasobów i dóbr/usług. Jest to więc zasób, który ma znaczenie społeczne. 

Ten sposób widzenia zasobów i ich aktywacji jest szczególnie widoczny w refleksji nad 

praktycznym znaczeniem kapitału społecznego. W specyficzny sposób łączy on wymiar 

ekonomiczny („kapitał”) z jego społecznymi uwarunkowaniami („społeczny”), co powoduje, 

że wykorzystywany jest szeroko do badania sposobu oddziaływania ekonomii społecznej.  

Zagadnienia budowania i rozwoju kapitału społecznego w obszarze przedsiębiorczości 

społecznej  widziane bywa zwykle na dwa sposoby:  jako samoistny cel i rezultat lub 

(częściej) lub jako czynnik wspomagający realizację innych celów PES/PS (rzadziej). 

Egzemplifikacją ścisłego powiązania kapitału społecznego i ekonomii społecznej mogą być 

                                                
12

 Encyklopedia zarządzania. 
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m. in. modelowe rozwiązania wypracowane w ramach projektu ESometr
13

. W proponowanej 

w tym studium koncepcji poznawczej kapitał społeczny jest obecny jako znacząca 

perspektywa analityczna. 

Kapitał społeczny rozumiany będzie w naszym przypadku za Francisem Fukuyamą jako 

zespół nieformalnych wartości i norm, które uznają członkowie danej grupy i które pozwalają 

im współpracować (Fukuyama 1997: 24). Interesować nas będzie jego obecność w ramach 

społeczności (lokalnej) oraz sieci instytucjonalnej (np. partnerstwo), w których ma on 

charakter moralnej relacji zaufania, która okazuje się przydatna w codziennej kooperacji, a 

także w zwykłych transakcjach rynkowych. Zasadniczą formą tak rozumianego kapitału są 

sieci społecznego zaangażowania. Im gęstsze sieci tym bardziej prawdopodobne, że 

ludzie/instytucje będą współpracować, tym mocniejsze powstaną normy wzajemności i 

solidarności. Sieci społecznego zaangażowania ułatwiają komunikację, a im lepszy przepływ 

informacji między partnerami w środowisku, tym większe ich wzajemne zaufanie i tym 

łatwiejsza współpraca.  Kategoria sieci i społeczności  pozwala ocenić potencjalne zasoby, by 

później wykorzystać je do mobilizacji na rzecz potrzebujących. Budowanie odporności 

(resilience) w tym znaczeniu polega na mobilizacji, aktywizacji i poszerzaniu społecznej 

sieci powiązań w środowisku. Obok tego, to także koordynacja sprzecznych interesów i 

kompetencji dla zbiorowego porozumiewania się w celu znajdowania konsensusów 

służących uzgodnieniu zbiorowych celów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

   ESometr to metoda zmierzenia społecznego wkładu organizacji, pozwalająca podmiotom ekonomii 

społecznej określić poziom efektów prowadzonych działań opracowana w ramach projektu Małopolskiej Szkoły 

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Zintegrowany System Wsparcia 

Ekonomii Społecznej”. 
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Rysunek 3. Kapitał społeczny a local community resielience 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

2.2.  Kapitał solidarności – zasadniczy mechanizm skuteczności i efektywności 

przedsiębiorstwa społecznego 

W relacjonowanym badaniu kapitał społeczny jest czynnikiem wyjściowym, tworzącym 

przyjazne środowisko, które następnie umożliwia nawiązanie relacji o charakterze 

solidarnościowym, które sprzyjają wzrostowi poczucia podmiotowości i sprawczości osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej.  W naszej analizie zwracamy 

uwagę nie tyle na kapitał społeczny, ale jego specyficzną emanację w postaci kapitału 

solidarności, widząc w nim, kluczowy czynnik wzmacniający odporność (resilience) osób i 

społeczności. Rozumienie przez nas kapitału solidarności można przybliżyć poprzez 

wskazanie trzech jego wymiarów: 

(a) instytucjonalny dostęp do zasobów 

Wymiar ten nawiązuje do definicji kapitału społecznego zaproponowanej przez Pierre’a 

Bourdieu, który określił go jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane 

są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków 

wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w grupie 

– która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego 

local community 
resilience (system 

odporności 
społeczności 

lokalnej) 
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przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego 

słowa (Bourdieu, 1985). Prościej rzecz ujmując oznacza liczbę znajomych, jaką posiada dana 

jednostka. Ważne są znajomości, bo przez nie mamy dostęp do zasobów innych. Bourdieu 

uważał, że różny kapitał społeczny poszczególnych osób przyczynia się do tworzenia 

nierówności społecznych. W ujęciu proponowanym w tym studium chodzi o dostęp do 

zasobów, które uzyskuje instytucja (w tym przypadku GFIS), a nie indywidualna osoba. 

Instytucja posiadająca trwałą sieć związków i relacji otrzymuje zasoby i kredyt, który zostaje 

wykorzystany na rzecz usamodzielnienia wspieranych przez nią osób powodując 

niwelowanie nierówności społecznych. 

(b) ustanowienie „gorących” relacji solidarnościowych 

 

Ten typ relacji powoduje, że tworzące sieć wsparcia organizacje/instytucje chcą 

udostępniać swoje zasoby instytucji zarządzającej siecią wsparcia (GFIS). Najogólniej rzecz  

ujmując solidarnościowa relacja oznacza więź, zazwyczaj wynikającą z istnienia określonego 

rodzaju wspólnoty objawiającej się  poczuciem przynależności i współczucia. Rozumie się ją 

jako wzajemne powiązanie między jednostkami, które obejmuje dwa poziomy: poziom 

faktyczny (factual level) - rzeczywistej i wspólnej płaszczyzny działań oraz poziom 

normatywny (normative level) -  zobowiązania do  pomocy w razie zaistnienia takiej 

potrzeby. Często oba poziomy - deklarowany i praktykowany wzajemnie na siebie wpływają. 

Choć solidarność jest zaangażowaną tzw. „gorącą” wartością, wobec której nie można być 

obojętnym to w sferze publicznej zazwyczaj nie wzbudza kontrowersji. Angażuje i wiąże 

ludzi wokół wspólnego interesu lub – co szczególnie nas interesuje - artykulacji wspólnoty 

wartości wspierając postawy życzliwości, wzajemności i działania dla wspólnego dobra. 

Może mieć charakter racjonalny i obiektywny lub pozaracjonalny (uczuciowy) i subiektywny 

(ideowy). Oba wymiary mogą się zresztą przenikać i są trudne do oddzielenia.  

 

(c) nieinstrumenalne współdziałanie 

 

Kapitał solidarności  związany jest z działaniem i współdziałaniem lub przynajmniej z 

nastawieniem podmiotu do podjęcia działania lub współdziałania, mających najczęściej 

naprawczy, pomocniczy charakter. Termin solidarność wskazuje na formę 

nieinstrumentalnego współdziałania, którego źródłem nie jest dążenie do osiągnięcia 

osobistych korzyści, lecz wspólnota celów, w ramach której nie sposób oddzielić interesów 
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własnych od interesów innych ludzi. „Gorąca relacja” oznacza, że interes innych ludzi staje 

się także naszą sprawą. Dający jest także biorącym. Filozoficznym uzasadnieniem takiej 

wspólnoty jest koncepcja podmiotowej wizji społeczeństwa jako zbioru jednostek wzajemnie 

od siebie zależnych i dzielących wspólny los oraz rola godności jako naczelnej wartości, 

którą chcemy osiągnąć. Solidarnościowe wspomaganie innych umożliwia im podmiotowe 

funkcjonowanie, ale jednocześnie zwiększa poczucie godności tego, który wspiera. 

 

Rysunek 4. Kapitał solidarności  a community resielience 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dlatego kapitał solidarności w proponowanym ujęciu wiązany będzie bezpośrednio z 

poszerzonym pojęciem podmiotowości - empowermentem. W naukach społecznych 

empowerment odnosi się przede wszystkim do jednostek i członków grup 

dyskryminowanych, mniejszościowych i marginalizowanych, które narażone są na zjawisko 

ekskluzji społecznej, bądź już go doświadczają, będąc wykluczane z procesów podejmowania 

decyzji, możliwości wpływu, posiadania szeroko rozumianej władzy (na poziomie osobistym, 

rodziny, lokalnym, państwa i in.). Pojęcie empowerment szerzej pojawiło się w literaturze 

naukowej i w globalnym dyskursie  w latach 70. XX w. między innymi w związku z teorią 

wyzwolenia i powszechnej edukacji w Ameryce Południowej głoszoną przez Paula Freire’a 

oraz działalnością Saula Alinsky’ego, który zajmował się organizacją i wzmacnianiem 
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społeczności lokalnych w czarnych gettach w Stanach Zjednoczonych. Jednak idea 

upodmiotowienia społeczności lokalnych jest o wiele starsza. Za prekursorów empowermentu 

uznać można ruch społecznościowy (settlement M\movement) w Stanach Zjednoczonych, 

który w celu eliminacji ubóstwa domagał się zmian systemowych. Orędownicy tego ruchu w 

biednych dzielnicach tworzyli jednostki osadnicze/sąsiedzkie (settlement houses), w których 

osadnicy/mieszkańcy (settlement workers) prowadzili pracę społeczną w zakresie 

kompleksowego wsparcia najuboższych (poprzez edukację, doradztwo prawne i finansowe, 

organizację zajęć dodatkowych itp.). 

W słownikowym ujęciu termin empowerment oznacza władzę, siłę moc, uprawnienie, 

zdolność, energię. Przedrostek em- poprzedzający słowo power sygnalizuje aktywny 

stosunek do tego, co znaczą te pojęcia, podkreśla nastawienie na zmianę władzy, siły i mocy. 

Jak podkreśla Ryszard Szarfernberg (2014) analizujący to podejście w polskich 

tłumaczeniach odpowiednikiem przedrostka em- jest przedrostek u-, np.: upodmiotowienie, 

uprawomocnienie, umacnianie. Jest to proces upodmiotowienia, podczas którego jednostki, 

grupy, organizacje i społeczności zwiększają/osiągają panowanie i kontrolę nad własnym 

życiem oraz stają się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania 

zmierzające do poprawy sytuacji własnej, jak i całej wspólnoty. Idea ta jest tożsama z 

promowaniem demokratyzacji życia społecznego oraz emancypacji, walki z nierównościami 

poprzez zaangażowane uczestnictwo obywatelskie. Empowerment – co ważne dla naszych 

rozważań – znajduje zastosowanie szczególnie w dwu dziedzinach: (a) w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem (b) polityce społecznej. W empowermencie nie chodzi o 

dawanie/zwiększanie mocy/uprawnień tym, którzy już ją mają, ale tym, którzy są jej 

pozbawieni lub mają jej mało. Władza czy siła, o której przy tej okazji mowa, odnosi się do 

stosunków międzyludzkich – ktoś ma władzę nad kimś innym, ktoś jest silniejszy od kogoś 

innego. Dawanie siły ludziom, grupom i społecznościom wiąże się ze zmianami w 

dotychczasowych relacjach i układach – na przykład poprzez wytwarzanie jak w naszym 

przypadku relacji solidarnościowej. Empowerment w zarządzaniu oznacza coś więcej niż 

partycypacyjne zarządzanie. Jest procesem wzmacniania poczucia sprawczości wśród 

członków organizacji/przedsiębiorstwa  poprzez zidentyfikowanie warunków sprzyjających 

bezsilności oraz ich usuwanie przez formalne praktyki organizacyjne oraz nieformalne 

techniki informowania o sprawczość (Conger J. A. Kanungo R. N.,  1988). Filozofia 

empowermentu wyrasta z przekonania, że każda organizacja/struktura to coś więcej niż 

zbiorowość ludzi gotowych wykonać zadanie. To współpraca szukająca możliwości 

współtworzenia wartości. Zatem empowerment to przede wszystkim sposób działania oparty 
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o: zaangażowanie we współpracę, wzajemne zaufanie i szacunek, angażowanie innych w 

proces decyzyjny, dzielenie się odpowiedzialnością, wzajemną pomoc, przekazywanie 

wszystkich istotnych informacji, międzywydziałowe uczenie się, orientacja na proces i 

uczenie się.   

Rysunek 5. Kapitał solidarności, kapitał solidarności a empowerment osób i grup 

wykluczonych społecznie 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3.  Analiza procesu usamodzielnienie młodych ludzi – wychowanków Domów dla Dzieci  

poprzez system wsparcia GFIS  

 

W tym rozdziale zajmiemy się efektami działań GFIS w odniesieniu do wychowanków 

zachodzącymi na poziomie indywidualnym i społecznościowym. Społecznościowy poziom 

oddziaływania mający miejsce w ramach wspólnot domów dla dzieci, charakteryzuje się 

określonym poziomem rezyliencji pozwalającym zwiększyć efektywność działania. Kwestie 

te będą przedmiotem rozważań w tej części rozdziału.  

kapitał społeczny kapitał solidarności empowerment osób i 
grup wykluczonych 

społecznie 
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Przez wiele lat opieka zastępcza nad dzieckiem była zapewniania przez duże instytucje takie 

jak domy dziecka czy pogotowia opiekuńcze. W połowie lat 90. XX w. silnie wybrzmiała 

potrzeba zmiany tego podejścia – pojawiło się hasło „likwidacji domów dziecka” 

(Kaczmarek 2010). Dyskusja społeczna i ekspercka zakreśliła główne kierunki zmian jakie 

stopniowo (od 2000 r.) zaczęły być wprowadzane do regulacji prawnych. Placówki 

instytucjonalne miały zostać́ ograniczone do minimum (zarówno ich liczba, jak ich wielkość) 

i zastąpione rodzinnymi formami opieki. Podkreślano konieczność zindywidualizowanej 

pracy z dzieckiem na przykład w oparciu spersonalizowane plany pracy opracowywane przez 

wychowawców. W 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887 z późn. zm.), która wyodrębniła system pieczy 

zastępczej nastawiony na wsparcie więzi z rodziną biologiczną. Zauważano w niej jednak, że 

jeśli zachodzi konieczność zabrania dziecka, ma ono być umieszczane w rodzinnej formie 

opieki lub w domu dziecka, który ma być małą, środowiskową placówką (dla maksymalnie 

14 osób). 

3.1. Diagnoza i rekomendacje w zakresie usamodzielniania młodzieży objętych 

systemem pieczy zastępczej 

Jak pisze  Marek Liciński (2009) wychowankowie domów dziecka:  niewiele mogą i 

niewiele muszą. Są z reguły bierni, dość roszczeniowi, nieufni i zamknięci w sobie. Oczekują 

przede wszystkim, że ktoś się nimi zajmie, zaspokoi ich potrzeby, zapewni przyszłość. 

Oczywiście czeka je gorzkie rozczarowanie. (...). Większość dzieci  nie wierzy w możliwość 

zmiany siebie, swojego charakteru, umiejętności życiowych, statusu społecznego, 

wykształcenia, a więc i perspektyw życiowych. Wierzą raczej w szczęście i okazję niż we 

własne możliwości i własny wpływ na swoje życie. Od schyłku  XX w. w rekomendacjach 

badawczych (Mikołajko 1992) dotyczących przygotowania wychowanków domów dziecka 

do usamodzielnienia wyraźnie wybrzmiewają zalety  tzw.  systemu rodzinkowego, mającego 

być alternatywą wobec tradycyjnego podziału na grupy rozwojowe. Podejście to daje 

możliwość bliższego kontaktu wychowanków z działalnością typową dla gospodarstwa 

domowego,  ułatwia  naukę związanych z tym czynności instrumentalnych. Małe grupy 

rodzinkowe intensyfikują bowiem proces opiekuńczo-wychowawczy i łagodzą napięcia 

emocjonalne u wychowanków. Podkreśla się także, że zaspokojeniu potrzeb społecznych 

sprzyja obciążanie wychowanków, na miarę ich wieku i możliwości, obowiązkami na rzecz 

domu i grupy, dzięki czemu uczą się wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za innych. 
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Zastosowanie tego sposobu pracy przez Towarzystwo „Nasz Dom” spowodowało, że 

wychowankowie po przeniesieniu się z dużego domu dziecka do mieszkania zaczęli czuć się 

współodpowiedzialni za miejsce, gdzie mieszkają, poprawiły się ich wyniki w nauce. Dzieci, 

które same sprzątały, gotowały, robiły zakupy itp. stały się zdecydowanie bardziej 

samodzielnie (Czapla-Ilga, Dobrowolski, 2007). W konkluzjach raportów podkreśla się, że 

zdaniem wychowawców/opiekunów wiek 18 lat to stanowczo za wcześnie na opuszczenie 

placówki.  

Problemem dla usamodzielniających się wychowanków było także zdobycie 

mieszkania. Przeprowadzone w Warszawie badania (SMG KRC, Fundacja Robinson Crusoe, 

2012) podkreślały, że  mieszkanie chronione daje możliwość bezpiecznego startu w dorosłość 

– a więc z jednej strony zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, a z drugiej umożliwia 

dokonywanie wyborów życiowych i ponoszenie ich konsekwencji. Tymczasem w praktyce 

społecznej często mieliśmy do czynienia z sytuacją, o której mówi jeden z badanych 

wychowanków: Zaangażowania w moje sprawy, zostawiono mnie samej sobie w domu ojca 

alkoholika z zadłużonym mieszkaniem, nikogo nie interesowało, że nie mogłam tam mieszkać, 

bo ojciec nie wpuszczał mnie do domu. Dyrektorowi wystarczyło, że jestem tam 

zameldowana
14

. 

Zauważono również, że zapewnienie zabezpieczenia warunków materialnych nie jest 

wystarczające do sukcesu usamodzielnienia – ważne okazało się oddziaływanie na sferę 

emocjonalną osób usamodzielniających się, bowiem  badanej młodzieży przyszłość kojarzyła 

się z samotnością i brakiem wsparcia. Młodym ludziom brakowało relacji społecznych, które 

mogłyby być na przykład efektem zaangażowaniu woluntarystycznego. W tym kontekście 

symptomatyczne jest to, że w większości badań nie ma wzmianek o aktywności młodzieży w 

organizacjach pozarządowych. 

Kolejnym kanałem wykluczenia społecznego jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

szkolnictwo zawodowe. Szkoły zawodowe w większości przypadków nadal oferują  niską 

jakość kształcenia, często połączoną z kształceniem w niepotrzebnych na rynku pracy 

zawodach. Uczy się w nich w archaiczny sposób tradycyjnych zawodów, nie przygotowując 

                                                
14 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę, Raport 

z projektu Q pracy, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych 2014. 
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uczniów do trudnego rynku pracy. Szkoły skupiają zmarginalizowaną młodzież, nie będąc 

przygotowane do pomocy w rozwiązywaniu jej problemów. Dlatego stają się często raczej 

miejscem izolacji i demoralizacji trudnej młodzieży niż szansą na zdobycie poszukiwanego 

zawodu i dobry start życiowy. Dominują  sytuacje, które podsumował w wywiadzie jeden z 

młodych absolwentów:  Każdy wybierał, jak chciał, ale przeważnie zawodówki
15

. Wiele osób, 

bez względu na wiek, wskazywało, że wybór zawodu był podyktowany tym, jakie szkoły 

znajdowały się w najbliższej okolicy, przy czym na przykładzie Gdańska można stwierdzić, 

że część respondentów brała pod uwagę tylko szkoły w obrębie jednej dzielnicy. 

Ważną kwestią jaką ujawniały różnego typu rozpoznania była też konieczność 

odpowiedniego wsparcia młodych ludzi przez opiekuna usamodzielnienia, niestety jego rola 

najczęściej ograniczała się do kwestii formalnych związanych z realizacją planu 

usamodzielnienia. Finalnym krokiem na drodze usamodzielnienia jest podjęcie pracy. Chodzi 

zarówno o pracę dorywczą, która pozwala wychowankom nabyć doświadczenia 

zawodowego, jak i pracę stałą mogącą zapewnić środki na samodzielne życie poza placówką 

opiekuńczo-wychowawczą. Prawie połowa badanych przez GFIS (47%) upatruje wpływu na 

uzyskanie dobrej pracy zdecydowanie umiejscowiła zewnętrznie (w instytucjach 

publicznych, innych ludziach) niż w samych sobie. Tymczasem sytuacja zawodowa tych 

osób, które mają przekonanie o własnym wpływie na swoje zatrudnienie jest dwukrotnie 

lepsza. W związku z tym - jak zauważają autorzy raportu GFIS - warto zastanowi się jak 

wzmacniać w wychowankach przekonanie o tym, że oni sami, ich zdolności, chęci, 

determinacja, pracowitość, przygotowanie mają wpływ na ich własne życie, w tym rozwój 

kariery zawodowej. Budowanie poczucia własnej odpowiedzialności jest ważne szczególnie 

u osób, które tak jak wychowankowie, w dłuższym okresie korzystają z różnych form 

pomocy instytucjonalnej, która może wzmacniać poczucie wyuczonej bezradności i obniża 

wewnętrzne poczucie wpływu na własne życie. 

Niestety niemal co trzeci badany wyraził opinię, że został źle przygotowany do 

samodzielności. Taka sytuację dobrze ilustruje kolejna wypowiedź jednego z wychowanków: 

Żadnego zainteresowania, pytań co dalej zamierzam robić. Pieniądze, podpisanie papierów, 

                                                
15 Innowacyjny model pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę, GFIS 
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że nie zamierzam się dalej kształcić i do widzenia
16

. Wychowankowie mieli poczucie 

„rzucenia na głęboką wodę” w momencie opuszczania placówki oraz tego, że nie radzą sobie 

z wieloma problemami życia codziennego. Najczęściej wymienianymi problemami był brak 

umiejętności załatwiania spraw urzędowych, rozmów z pracodawcami czy urzędnikami, 

gospodarowania pieniędzmi, płacenia należności, gotowania. Brakowało umiejętności 

samodzielnego gospodarowania własnymi pieniędzmi. Brakowało swobody w kontaktach z 

urzędami i oficjalnymi osobami. Dokuczał pewien kompleks z niższych sfer. 

 

3.2. Architektura systemu wsparcia  

Analizy społeczne dotyczące problemów rodzin zwracają na jej specyficzną 

konstrukcję, która składa się ze wzajemnie zależnych od siebie grup osób charakteryzujących 

się posiadaniem więzi emocjonalnej oraz występowaniem interakcji w obrębie 

poszczególnych członków rodziny i  grupy jako całości. Jest to organizm mający swój własny 

świat, indywidualną i niepowtarzalną organizację życia oraz układ stosunków wzajemnych 

między członkami tego małego systemu. W odniesieniu do rodziny powszechnie 

przyjmowanym paradygmatem naukowym jest Ogólna Teoria Systemów, której twórcą jest 

biolog Karl Ludwig von Bertalany (Krok 2010). W związku z tym wiele modeli 

teoretycznych rodziny jest zakorzenionych w teorii systemowej (Lachowska 2010). 

 

3.2.1 Systemowe podejście 

Tworzony w systemowej perspektywie przez GFIS model wsparcia ma kompensować 

brak rodziny lub jej daleko posuniętą dysfunkcyjność poprzez wykorzystanie potencjału 

małej społeczności quasi-rodzinnej utworzonej i działającej w ramach DdD. 

Charakterystyczną cechą takiej małej społeczności (analogicznie jak rodziny) w ujęciu 

systemowym jest: (a) funkcjonowanie jako jedna całość, (b) przyczynowość przejawiająca 

się we wpływie jednego elementu na drugi, (c) hierarchiczna struktura obecna w relacji 

wychowawca - wychowankowie, (d) adaptacyjna samoorganizacja umożliwiająca 

dostosowanie się do zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Członkowie małej 

społeczności są ze sobą powiązani i wzajemnie na siebie oddziałują tak, iż zmiana dotycząca 

jednego z nich prowokuje zmiany u wszystkich pozostałych, co z kolei oddziałuje na osobę 

będącą pierwotnym źródłem zmiany. 

                                                
16

 Ibidem 
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 Systemowe budowanie odporności indywidualnej swoich wychowanków przez GFIS 

odbywa się w wielu warstwach, które w sumie tworzą i wzmacniają zdolność do integracji 

społecznej wychowanków (Grabowska, 2015).  W związku z tym, że miejscem organizacji 

małej społeczności quasi-rodzinnej jest dom dla dzieci można tworzone przez GFIS wymiary 

zdolności do integracji przedstawić jako konstrukcję wielopoziomowego domu (rysunek 

poniżej). Parter domu dotyczy „posiadania dachu nad głową” rozpatrywanego jako 

podstawowy warunek integracji, a w szerszym kontekście odnosi się do warunków 

mieszkaniowych i podstawowych źródeł dochodu. W przypadku GFIS poziom ten stanowią 

warunki tworzone w ramach rodzinnych domów dziecka - małych kameralnych, które 

próbują odtworzyć relacje rodzinne. Stworzenie takich warunków umożliwiła dostępność 

środków finansowych, zarówno dotacyjnych przysługujących tego typu placówkom, jak i 

środków zmobilizowanych w  ramach kapitału solidarności od sponsorów czy w ramach 

dodatkowych projektów czy inicjatyw – zresztą mechanizm ten jest analogiczny dla 

większości kondygnacji zdolności do integracji społecznej.  Kolejne trzy kondygnacje 

odzwierciedlają potencjał i zasoby wychowanków. Pierwszy z nich dotyczy zdrowia i 

fizycznego funkcjonowania, ale i kwestii związanych z profilaktyką zdrowotną czy 

wyrabianiem nawyków zdrowego stylu życia. Kolejne piętro to kompetencje, na które 

składają się: możliwość podejmowania kształcenia na kolejnych etapach, czy zdobywanie nie 

tylko wiedzy, ale i konkretnych umiejętności. Co kluczowe, GFIS dużą wagę przykłada się 

także do zdobywania kompetencji społecznych, które de facto mają kluczowe znaczenie dla 

późniejszych relacji zawodowych i społecznych. Z tym związany jest kolejny poziom – 

norm, postaw i wartości, które przekazywane są wychowankom nie tylko werbalnie, ale 

poprzez działanie z poszanowaniem ich godności, wolności i prawa do własnego zdania. 

Generalnie warstwa ta widoczna jest na każdym z etapów działania GFIS oraz stanowi 

podstawową motywację do działania. Kolejne, czwarte piętro dotyczy natomiast wszystkich 

aspektów związanych ze środowiskiem życia i pracy, a zatem odwołuje się do zasobów 

zewnętrznych, środowiskowych. W sferze środowiska życia zdolność do integracji 

społecznej odnosi się to do dostępu wychowanków do różnych usług, np. usług o charakterze 

publicznym lub szerzej do  mobilizowania zasobów wokół potrzeb konkretnej grupy (tu: 

wychowanków),  narażonej na wykluczenie społeczne. W przypadku GFIS oddziaływanie na 

środowisko życia odnosi się do tworzenia dla wychowanków dostępu do wysokiej jakości 

usług (edukacyjnych, społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych itp.). W sferze 

środowiska pracy chodzi natomiast o dostęp do miejsc pracy określonego typu, warunków i 

organizacji pracy, a także odpowiedniego zarządzania i upodmiotowienia w miejscu pracy. 



33 
 

W GFIS cel ten jest realizowany poprzez tworzenie  możliwości rozpoczęcia życia 

zawodowego w sprzyjających warunkach (w prowadzonych przedsiębiorstwach 

społecznych), które pozwalają na dalsze podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i 

społecznych, co w konsekwencji przełożyć się może na lepszy start na otwartym rynku pracy. 

Podsumowując, zdolność do integracji społecznej tworzą jednoczesne oddziaływania na 

stronę potencjałów jednostki, jak i zasobów środowiskowych. Koncepcja ta podkreśla 

znaczenie równowagi pomiędzy środowiskiem życia i pracy a potencjałem jednostki. W 

przypadku GFIS mamy do czynienia z głębokim zrozumieniem tych mechanizmów, 

tworzeniem domu nie tylko w znaczeniu fizycznych czy emocjonalnym, ale „domu”, który 

daje możliwości startu w  życie, które wychowankowie mogą kształtować bez zbytniego 

obciążenia traumatycznymi sytuacjami rodzinnymi i  wynikającymi z nich deficytami.  
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Rysunek 5. Wymiary zdolności do integracji społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

3.2.2.  Proces usamodzielniania oparty o empowerment 
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Model usamodzielniania opracowany przez GFIS jest bezpośrednią odpowiedzią na 

wnioski płynące z diagnozy oraz pośrednio wynika z  doświadczeń własnych liderów GFIS. 

Jest wielowymiarowy i  tworzy  zintegrowaną całość, która została szczegółowo opisana w 

publikacji metodycznej. Po analizie tego modelu można wskazać trzy kluczowe działania 

decydujące o jakości tego podejścia do usamodzielniania: (a) organizacja miejsca i sposób 

funkcjonowania małej społeczności Domu dla Dzieci; (b) realizacja długofalowego modułu 

edukacji i aktywizacji zawodowej; (c) prowadzenie własnej sieci mieszkań chronionych. 

Tym co łączy i nadaje wspólny wymiar jest ich empowermentowy charakter. Działania te 

zmierzają do oddolnego wzmocnienia odporności i budowania podmiotowości i sprawczości 

wychowanków. W sposób uproszczony ujmuje ten mechanizm następujący schemat. 

 

Rysunek 6. Elementy budowania empowertmentu w ramach działań GFIS

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Realizowana w procesie usamodzielniania zasada empowermentu wyrasta z przekonania, 

że każda społeczność to coś więcej niż zbiorowość ludzi gotowych wykonać zadanie. To 

współpraca szukająca możliwości współtworzenia wartości (Gobillot 2008). Empowerment 

osoby i społeczności można rozumieć na wiele sposobów (Kanafa-Chmielewska 2012: 130-

140): 
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 jako proces wykorzystujący  zintegrowane zasoby wewnętrzne i zewnętrzne w celu 

osiągnięcia zamierzonych efektów i rezultatów, 

 jako zadanie pracowników DdD,  którzy wspierają rozwój indywidualny oraz rozwój 

całych grup, budując siłę społeczności potrzebną, aby skutecznie odpowiadać na 

potrzeby, 

 jako działania społeczności - skutkujące uzyskaniem większego indywidualnego 

wpływu wychowanków na sprawy ich dotyczące oraz skuteczniejszym realizowaniem 

własnych spraw, 

 jako rezultat - społeczność i poszczególne wzmocnione osoby nabierają określonego, 

wymiernego charakteru. 

W modelu GFIS empowerment oznacza orientację na budowanie relacji opartej o:  

zaangażowanie we współpracę, wzajemne zaufanie i szacunek, zaangażowanie innych w 

proces decyzyjny, dzielenie się odpowiedzialnością, wzajemną pomoc, przekazywanie 

wszystkich istotnych informacji, orientacja na proces i uczenie się w działaniu. 

Empowerment wychowanków DdD  jest zarówno procesem, jak i produktem, a dzięki niemu 

poszczególne elementy programu DdD (realizowane przecież hasłowo także w innych tego 

typu placówkach) nabierają mocy i skuteczności. W modelu DdD można wskazać dwa  

podstawowe ścieżki nabierania mocy: 

 w obszarze rozwijania zasobów – budowanie zaangażowania, motywacji, zdolności 

do podejmowania decyzji, zdolność do współpracy; 

 w obszarze sprawczości – budowanie wiary w siebie, poczucia odpowiedzialności i 

wpływu na decyzje. 

W praktycznym zastosowaniu przejawia się to w następujących trzech aspektach wdrażanego 

modelu. 

  

 (a) mała społeczność Domu dla Dzieci 

Każdy Dom ma swój unikatowy charakter - jest Domem o indywidualnym i 

niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci i młodzież pozbawione opieki i 

troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców 

do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości 

oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców, realizowane przez zespół 

wychowawców mentorów. Dom dla Dzieci wychowuje na równych zasadach w i do 
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normalności. Tworzy kameralne warunki życia dzieciom i młodzieży bez stygmatyzacji. Nie 

ma tu tabliczek i regulaminów wiszących na ścianach. Dom dla dzieci jest domem, naturalną 

częścią społeczności lokalnej. Mieszkańcy żyją zwyczajnie i po domowemu – razem siadając 

do posiłku, spełniając obowiązki, dbając o najbliższą przestrzeń
17

. W małej społeczności 

wychowawca mentor nie stoi na piedestale, ale wspólnie z mieszkańcami angażuje się w 

codzienne czynności. Wychowanie ma charakter całościowy i realizowane jest przez wspólną 

pracę. Pracę w Domu, pracę nad sobą, pracę edukacyjną oraz przygotowanie mieszkańców 

do przyszłej pracy zawodowej. Wychowawca mentor nie wyręcza, a wspiera mieszkańców w 

samowychowaniu. Jak zauważają autorzy koncepcji GFIS: Czternaścioro indywidualności z 

własnymi przyzwyczajeniami i nawykami tworzy unikalną grupę domowników – 

społeczność/wspólnotę, w której każdy ma swój udział. Społeczność buduje naturalne 

środowisko młodego człowieka, który przebywa wśród rówieśników, kolegów, przyjaciół. 

Społeczność uczy współdziałania, solidarności i brania za siebie odpowiedzialności. Stanowi 

to atmosferę dla stopniowego dojrzewania osobistego i społecznego młodych ludzi
18

. Przez 

cały okres pobytu dziecka w Domu dla Dzieci, zindywidualizowane podejście wychowawcze 

zorientowane jest na wzmacnianie mocnych stron dziecka oraz równoczesną pracę nad 

deficytami. Każde dziecko mieszkające w Domu dla Dzieci wywodzi się z innego 

środowiska, ma szereg negatywnych przyzwyczajeń i nawyków. W związku z tym 

mieszkańcy są wspierani w kształtowaniu pozytywnych przyzwyczajeń, których nie wynieśli 

z poprzedniego środowiska (systematyczne uczęszczanie do szkoły, odrabianie lekcji, 

wypełnianie swoich obowiązków np. sprzątanie, przygotowywanie wspólnych posiłków etc.). 

 (b) długofalowa edukacja i aktywizacja zawodowa 

W Domu dla Dzieci, każdy z mieszkańców nabywa umiejętności oraz kompetencje 

społeczne, które w przyszłości w sposób znaczący wpłyną na jego/jej rozwój zawodowy, 

takie jak: budowanie relacji z innymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, przyjmowanie 

odpowiedzialności odnalezienie się w realiach życiowych, otwartość na innych, 

samodzielność, samodyscyplina, umiejętność podejmowania decyzji, autoprezentacja, 

umiejętności negocjatorskie. Kluczowym zagadnieniem jest motywowanie dziecka w sposób 

pośredni i bezpośredni do podjęcia działań ukierunkowanych na pracę. Każda czynność, 

każde zadanie wykonywane w grupie nastawione na realizację celu - takie jak urządzanie 

pokoju, drobne naprawy, czy prace ogrodowe – jest pośrednim przygotowaniem mieszkańca 
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 Raport GFiS, op. cit. 
18

 Ibidem 
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do podjęcia pracy zawodowej, poprzez rozwój jego kompetencji społecznych oraz 

umiejętności życiowych. W zakresie obowiązków domowych mieszkańcy zaczynają od pracy 

nad dbałością o higienę osobistą i porządek w najbliższym otoczeniu (moja szafa, moje 

łóżko, mój pokój), przez coraz większą samodzielność w dbałości o dom – np. od 

samodzielnego wstawania, po ustalanie własnego rytmu dnia i udział w drobnych pracach 

porządkowych i remontowych (np. malowanie, kafelkowanie). Kształtowanie samodzielności 

w życiu codziennym przekłada się na rozwój prezawodowy i zawodowy mieszkańca, który 

stanowi podstawę samodzielności w dorosłości – z perspektywy społecznej, jak i 

ekonomicznej. 

Aktywizacja zawodowa ma też oczywiście wymiar bardziej bezpośredni realizowany 

przez wybór ścieżki edukacyjnej oraz staże i praktyki zawodowe. Mieszkańcy wspierani są w 

wyborze szkoły zgodnej z indywidualnym potencjałem młodej osoby, zainteresowaniami 

oraz wymogami rynku pracy. Rola wychowawcy mentora we wspieraniu wejścia na rynek 

pracy i podejmowania wyborów edukacyjnych dotyczy różnorodnych  aspektów na przykład 

dawania praktycznych wskazówek przydatnych w poszukiwaniu pracy, jej utrzymaniu, 

odnosi się do zachowania w pracy, poszerzania kompetencji, instytucji mogących pomóc w 

rozwoju zawodowym, ale także docenianiu pierwszych sukcesów. Istotne jest też wsparcie 

przy pierwszych porażkach, pomaganie w potraktowaniu ich jako elementu normalnego 

doświadczenia życiowego. Szczególnie ważne są trzy elementy testowania realnej sytuacji 

pracy: 

· staże 

Osoby bezrobotne, a do nich zaliczyć mogą się też osoby kontynuujące naukę w systemie 

niestacjonarnym (np. zaocznym czy wieczorowym), mogą uzyskać staż zawodowy, podczas 

którego stażysta dostaje stypendium opłacane przez m.in. urzędy pracy w wysokości 120% 

zasiłku dla bezrobotnych (dla osób do 25 roku życia może trwać maksymalnie do 12 

miesięcy. Podczas stażu ma się okazję nabyć wiele umiejętności praktycznych, pokazać się 

pracodawcy z jak najlepszej strony, uzyskać doświadczenie w wybranym przez siebie 

zawodzie). 

· praktyki 

Stanowią praktyczne przyuczenie do danego zawodu, są  organizowane przez szkołę, 

organizacje z otoczenia rynku pracy, któryś z podmiotów gospodarczych FIS lub 
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przedsiębiorców współpracujących z GFIS. Może je również zorganizować 

wychowawca/mentor w porozumieniu z pracodawcą. Celem praktyk jest doskonalenie 

umiejętności i zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania na danym stanowisku pracy. Mogą 

być bezpłatne lub płatne, ale zazwyczaj znacznie mniej niż staż zawodowy. 

· wolontariat 

Jest bezpłatną formą świadczenia pracy, na rzecz organizacji pozarządowych, jak i 

instytucji publicznych. Wolontariusz nie może działać na rzecz podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. Celem wolontariatu, poza osobistym wzmocnieniem swojego 

potencjału i rozwoju osobistego, nauczeniem się funkcjonowania w grupie, zdobyciem 

kontaktów jest zazwyczaj wsparcie w realizacji zadań mających wymierny cel społeczny. 

Udział w wolontariacie uczy odpowiedzialności za wspólne dobro, zwiększa wrażliwość 

społeczną. 

 (c) mieszkania chronione 

Praca nad „usamodzielnieniem” mieszkańca Domu dla Dzieci, rozumiana jako 

przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia, rozpoczyna się z chwilą przyjęcia młodej 

osoby pod opiekę Domu dla Dzieci. Zwieńczenie stanowi usamodzielnienie w ujęciu 

prawnym, kiedy mieszkaniec opuszcza Dom dla Dzieci i rozpoczyna życie na własny 

rachunek. Mieszkaniec Domu dla Dzieci, który kończy 18 rok życia może opuścić Dom dla 

Dzieci i rozpocząć samodzielne życie, bądź też może pozostać w Domu dla Dzieci do 

ukończenia 25 roku życia, o ile kontynuuje naukę. W tym czasie młody człowiek potrzebuje 

szczególnego wsparcia. Prawdopodobnie najważniejszą formą w tym czasie jest mieszkanie 

chronione.  Przygotowuje ono osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do 

prowadzenia samodzielnego życia lub zastępuje pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia z jednej strony warunki samodzielnego 

funkcjonowania z drugiej umożliwia integrację ze społecznością lokalną. Według ustawy 

pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną 

sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w 

funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 

jednostkę. Do takich osób zalicza się właśnie osoby opuszczające pieczę zastępczą w 

rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. GFIS prowadzi sieć 

12 mieszkań chronionych. 
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3.2.3. Formy oddziaływania kapitału solidarności  w ramach modelu wsparcia GFIS 

Realizacja przedstawionego powyżej procesu usamodzielniania budującego 

odporność i empowerment wychowanków wymaga uruchomienia ponadstandardowych 

zasobów materialnych i niematerialnych. W badanym przypadku możliwe jest to dzięki 

zbudowaniu przez GFIS „kapitału solidarności” rozumianego jako posiadanie przez 

przedsiębiorstwo społeczne trwałej sieci związków opartych na relacji solidarnościowej  

umożliwiającej  dostęp do szeregu rzeczywistych i potencjalnych zasobów, które następnie  

służą do realizowania w oparciu o zasadę empowermentu wsparcia jakości życia osób i  grup 

społecznie marginalizowanych
19

. Kluczową dla tego kapitału relację solidarnościową można 

przybliżyć deskryptywnie jako zbiór praktyk, wyrażających instytucjonalną gotowość do 

ponoszenia kosztów pomocy innym. Instytucjonalna gotowość jest jednak bardzo wyraźnie 

ufundowana na moralnym i osobistym zaangażowaniu przedstawicieli (najczęściej liderów) 

danej organizacji będącej członkiem solidarnościowej sieci zbudowanej przez 

przedsiębiorstwo społeczne. W postrzeganiu i analizie sieci konieczne jest poszerzenie 

perspektywy pozyskiwania/udostępniania zasobów o normatywne aspekty solidarności, która 

– jako ideał moralny – „nakłania” ludzi (a poprzez nich instytucje) do altruistycznych 

działań. 

Kapitał solidarności aktywowany jest poprzez gorącą relację uruchamiającą 

zaangażowanie w działanie lub będąc dyspozycją do działania  podmiotu wspierającego 

względem drugiego podmiotu, wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki 

(Wildt 1999: 28): 

(a) motywacje działającego/wspierającego podmiotu 

 Działający (wspierający) i odbiorca są związani ze sobą uczuciem przynależności 

lub współczucia; 

 Motywacja działającego jest przynajmniej częściowo altruistyczna; 

 Działający jest przekonany, że jego działania są pomaganiem odbiorcy w jakiegoś 

rodzaju sytuacji niepokoju, zagrożenia; 

                                                
19

 definicja własna. 
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 Działający postrzega zagrożenie jako problem moralny, mianowicie jako źródło 

obligacji, zazwyczaj również jako niesprawiedliwość dla odbiorcy; 

 Działający wierzy, że osobiście jest moralnie zobowiązany do działania, ale nie 

jest do tego zobligowany formalnie 

(b) założenia odnośnie intencji podmiotu/odbiorcy 

 Działający zakłada, że odbiorca ocenia swoje zagrożenie (potrzebę wsparcia) w 

podobny sposób; 

 Działający zakłada, że ostateczni beneficjenci działań podmiotu/odbiorcy są 

zmotywowany i dzięki temu podejmą, w miarę możliwości, poważny wysiłek, by 

znaleźć rozwiązanie swojej trudnej sytuacji; 

 Działający zakłada przynajmniej możliwość zaistnienia sytuacji, w której 

podmiot/odbiorca w swoich działaniach kieruje się podobnymi motywacjami. 

 

Gorące relacje solidarnościowe uruchamiające środowiskowe i instytucjonalne zasoby 

na rzecz wychowanków DdD aktywowane są na trzech poziomach aktywności GFIS, co 

ilustruje poniższy schemat. 

Rysunek 7.  Elementy budowania kapitału solidarności w ramach działań GFIS 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Sieć tworzona przez przedsiębiorstwo społeczne (GFIS) rozumiana jest jako zbiór 

aktorów połączonych konkretnym typem relacji (Diani 2008, s. 193) – relacją 

solidarnościową. Podmiotami uczestniczącymi w sieci są: 

 samorząd lokalny i różnorodne instytucjami tj. szkoły, pomoc społeczna, policja; 

 inne instytucje publiczne np. sądy, służba zdrowia; 

 lokalne organizacje pozarządowe; 

 ponadlokalne organizacje pozarządowe; 

 lokalne firmy komercyjne; 

  ponadlokalne firmy komercyjne; 

 osoby prywatne. 

Struktura  siatki instytucjonalnej przypomina wyglądem grona, które będąc ze sobą silnie 

powiązane lepiej funkcjonują, stając się bardziej odporne na różnego typu szoku zewnętrzne. 

Ilustracją grona GFiS jest poniższy schemat. 

 

Rysunek 8. Siatka instytucjonalna na przykładzie domów dla dzieci  
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połączenie  (aczkolwiek silne), dotyczące przepływów środków finansowych czy rzeczowych 

w formie stałej lub  czasowych projektów, tworzone jest z samorządem i jego jednostkami. 

Jest to rezultat dostarczania swojego rodzaju usługi użyteczności publicznej, której 

zapewnienie leży w gestii władzy publicznej w związku z prowadzeniem domów dla dzieci i 

realizacją działań na rzecz ich wychowanków. Nieco mniej regularne połączenia wiążą domy 

dla dzieci z firmami prywatnymi, które wspomagają ich działania. Połączenie to jest 

nieregularne i dotyczy zarówno współpracy finansowej (niewielkie znaczenie w całości 

przychodów GFIS), jak i współpracy związanej z takimi działaniami jak staże, praktyki. 

Siatkę uzupełniają inne instytucje, a charakter, w tym siła i regularność połącznia może się 

różnić w zależności od rodzaju współpracy czy kontaktów. 

(b) praktyki i praca we własnych firmach 

Ważnym elementem solidarnościowego kapitału wytworzonego przez analizowane 

przedsiębiorstwo społeczne jest solidarnościowy mechanizm udostępniania zasobów przez 

firmy będące częściami konsorcjum GFIS (podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach 

FIS), a także samą fundację (wolontariat oraz miejsca pracy). Całe konsorcjum to ponad 100 

miejsc pracy oraz drugie tyle miejsc aktywności dla wolontariuszy. Założeniem 

podstawowym GFIS jest wspieranie usamodzielnienia wychowanków DdD poprzez 

zatrudnianie (przede wszystkim czasowe) we własnych firmach. W ramach tych firm można 

pracować oraz zdobywać doświadczenie w zakresie marketingu i sprzedaży, transportu i 

logistyki, szeroko-profilowanej gastronomii, hotelarstwa, dziennikarstwa. Około 30-40% 

zatrudnianych przez firmy FIS osób stanowią wychowankowie DdD. Jest to dla nich świetna 

szkoła pracy i nabywania realnego doświadczenia w przyjaznym środowisku społeczno-

zawodowy.  Trzeba jednak zauważyć, że tworzenie tego typu warunków dla swoich 

wychowanków wiąże się  z dodatkowymi kosztami lub osłabieniem ich rentowności. Na 

podstawie wywiadów z menedżerami firm można przyjąć, że poziom kosztów tego typu 

stanowi ok. 20% w budżecie każdej z tych firm. Tego typu „straty finansowe” 

rekompensowane są: 

 poprzez transfery finansowe pomiędzy firmami (lepiej sobie radzące wspierają 

słabsze); 

 preferencje formalne (klauzule społeczne) i nieformalne w świadczeniu usług; 

 dofinansowanie działań firm poprzez granty na programy społeczne. 
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 (d)   współpraca z przedsiębiorcami 

Bardzo istotnym źródłem zasobów sieci GFIS są lokalni i ponadlokalni przedsiębiorcy 

komercyjni. Ich wsparcie polega  przede wszystkim na: 

 finansowych dotacjach zwłaszcza w „momentach krytycznych”, gdy potrzeba 

środków na tzw. wkład własny lub na takie wydatki, które nie mogą być poniesione z 

funduszy publicznych; 

 wolontariacie pracowniczym, usługach i zakupach sprzętowych; 

  organizowaniu staży i praktyk zawodowych; 

 dzieleniu się specjalistyczną wiedzą (np. zarządzanie hotelem, układanie menu w 

kawiarni itp.); 

 zatrudnianiu wychowanków na normalnych miejscach pracy. 

Wymienione typy wsparcia przyjmują rozmaite formy realizacyjne. Jedne mają charakter 

jednostkowy i krótkofalowy. Inne stają się wieloletnimi program współpracy. Przykładem tej 

drugiej formy może być program „Pierwsza Przymiarka” realizowany w partnerstwie z firmą 

LPP. Skierowany jest on do młodzieży z placówek opiekuńczych oraz rodzinnych domów 

dziecka, przygotowującej się do samodzielnego życia i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. 

Przyszli uczestnicy, po aplikacji do programu, odbywają szkolenie rekrutacyjne, 

organizowane przez specjalistów z firmy LPP. Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę na temat 

narzędzi i technik skutecznego poszukiwania pracy, doskonalenia umiejętności powiązanych 

z efektywnym poszukiwaniem pracy, zbudowanie aktywnej postawy w procesie 

poszukiwania pracy, zwiększenie świadomości na temat swojej roli/wpływu na efekt 

związany ze znalezieniem pracy. Po szkoleniu kandydaci przygotowują kierunkowe CV, pod 

określone ścieżki zawodowe oraz przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych w 

wybranych salonach Reserved na terenie Trójmiasta. Wyłonieni uczestnicy podpisują umowy 

i odbywają płatne staże na stanowisku sprzedawcy lub magazyniera pod okiem 

doświadczonych pracowników LPP – mentorów zawodowych. W pilotażowej edycji 

Pierwszej Przymiarki obecnie bierze udział 11 wychowanków Domów dla Dzieci Gdańskiej 

Fundacji Innowacji Społecznej. 

 

3.3. Gronowa struktura zawiązywania kapitału solidarności 

 

Funkcjonowanie przedstawionych powyżej trzech poziomów zawiązywania się relacji 

solidarnościowych odpowiada definicjom gron stosowanym w naukach o zarządzaniu. 
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Zdaniem Den Hertoga i in. (2001). Grono to grupa firm, ich dostawców, klientów oraz 

ośrodków wiedzy uczestniczących w jednym łańcuchu tworzenia wartości. Mogą one 

tworzyć między sobą powiązania sieciowe umożliwiające dyfuzję innowacji i wspólne 

rozwijanie nowych technologii. W przypadku opisanej struktury gron wytworzonej wokół 

domów dla dzieci, podmioty w nim uczestniczące tworzą wartość, ale naszym zdaniem w 

ujęciu nieekonomicznym, jakim są szerokie warunki rozwojowe dla wychowanków. Co 

więcej, między podmiotami w gronach utworzonych wokół domów dla dzieci następuje 

przepływ wartości i emocji związanych z działaniami na rzecz dzieci. Kwestia tworzenia 

wartości w gronach wokół domów dla dzieci ma kluczowe znaczenie – i naszym zdaniem nie 

jest to przepływ w jedną stronę – czyli na rzecz domów dla dzieci i ich mieszkańców. To 

także przepływ wartości i emocji godnościowych  związanych z  wypełnianiem misji o 

charakterze publicznym. To także przepływ postaw, prestiżu związanego ze wsparciem osób 

znajdujących się w gorszej sytuacji życiowej, a także samych usług związanych ze 

wsparciem wychowanków. Analizowanym kapitałem  przepływającym lub aktywowanym w 

ramach sieci są zasoby materialne, wiedza, kontakty, władza, symbole i uczucia. Powiązania 

między przedsiębiorstwem społecznym a innymi podmiotami mają charakter bezpośredni, a 

ich fundamentem jest zbudowany wcześniej środowiskowy kapitał społecznego zaufania 

wokół GFIS i sposobu pracy jej liderów (jeszcze przed powstaniem fundacji).  Relacje w 

sieci skoncentrowane są wokół przedsiębiorstwa społecznego, a nie wiążą poszczególnych 

członków pomiędzy sobą. Przepływy kapitału mają charakter jednokierunkowy od członków 

sieci do przedsiębiorstwa społecznego będącego centrum sieci. Udział w sieci przynosi 

przede wszystkim gratyfikację moralną, która najczęściej jest „opakowana” w zestaw 

argumentów o charakterze CSR-owym (w przypadku firm komercyjnych) lub związanym z 

znaczeniem partnerstwa w polityce społecznej opartej na idei partnerstwa i governance (w 

przypadku samorządu lokalnego i jego instytucji lub ngo).  

Kolejna istotna kwestia, dotycząca ekonomicznej definicji struktury gronowej wiąże 

się z wielością i różnorodnością podmiotów wchodzących w skład grona. Im więcej 

podmiotów, tym większa elastyczność grona i jego efektywność, a także odporność na 

czynniki zewnętrzne. Mamy z tym do czynienia także w przypadku gron wytworzonych 

wokół domów dla dzieci. Świadczy to o stosunkowo rozwiniętym charakterze grona, które 

zdolne jest do wytarzania wartości, innowacyjnych działań czy stosowania nieszablonowych 

rozwiązań, których przykładem może być kapitał solidarności. 
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Jako podsumowanie tej części rozważań w poniższej tabeli przedstawiono poziomy działań 

DdD.  

 

 

 

Tabela 4. Poziomy działań DdD   

Standardowe 

działania DdD 

Działania podnoszące 

jakość DdD 

Realizacja ścieżki edukacji i 

aktywizacji zawodowej 

Zapewnienie kadry 

  

Wyżywienie i 

zapewnienie miejsca 

  

Ubrania, pomoce 

szkolne 

Superwizja dla 

wychowawców 

  

Udział wychowawców w 

programach szkoleniowych 

  

Wycieczki dla wychowanków 

  

Zagospodarowanie otoczenia 

DdD (ogrody, place zabaw) 

  

Mieszkania chronione 

Mentoring zawodowy 

  

Warsztaty aktywizujące 

  

Staże i praktyki 

Finansowe z dotacji 

przedmiotowej na 

każdego wychowanka  

W postaci grantów samorządu 

lokalnego na różnorodne 

projekty profilaktyczne 

 

Wsparcie finansowe 

przedsiębiorstw 

komercyjnych 

 

Wsparcie poprzez 

udostępnianie wiedzy 

specjalistycznej lub 

wolontariat pracowniczy 

 

Bezpośrednie wykonywanie 

remontów 

 

Udział w projektach innych 

organizacji pozarządowych 
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 70% ogółu kosztów
20

  20 % ogółu kosztów  10 % ogółu kosztów 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

4. Rozwijanie odporności i kapitału społecznego Oruni jako przykład długofalowej 

inwestycji społecznej 

 

Równolegle z omówionym już pierwszym celem społecznym GFIS realizuje 

długofalowy program integracji lokalnego środowiska Oruni. Prowadzony dla różnych grup 

wiekowych zakłada ożywienie aktywności społecznej/obywatelskiej. Centrum 

podejmowanych działań jest Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”. Praca ze społecznością 

lokalną Oruni przyjmuje najczęściej formę stałych projektów/programów, których 

inicjatorami i (współ)realizatorami obok GFIS są instytucje i osoby związane z dzielnicą. 

Część projektów wychodzi poza granice Oruni, angażując mieszkańców i instytucje innych 

dzielnic, bądź stanowiąc inspirację i dobrą praktykę do działań wspólnotowych. Społecznym 

i lokalnym spoiwem poszczególnych projektów realizowanych „w”, „dla” i „z” społecznością 

lokalną jest partnerstwo lokalne Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Moja Orunia”. 

4.1. Charakterystyka poszczególnych etapów wzmacniania wspólnoty lokalnej 

W procesie budowania silnej wspólnoty lokalnej można wyodrębnić kilka podstawowych 

etapów, które wskazuje poniższy schemat. 

 

Rysunek 9.  Proces powstawania i rozwoju GFIS 

                                                
20

 Procentowy wymiar kosztów ma charakter szacunkowy i uśredniony. Struktura kosztów i przychodów 

zmieniała się w każdym roku. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

W bardziej ogólnym planie proces dzieli się na dwie podstawowe okresy: 

 okres przed powstaniem podmiotu ekonomii społecznej (GFIS) 1994-2006 

 okres, w którym animacja i wsparcie aktywności społecznej jest koordynowane przez 

GFIS 2007-2018. 

4.1.1. Wolontariat 

Program wolontariatu młodzieżowego na Oruni rozwija się od 1998 roku i jest 

prawdziwym pomostem pomiędzy pierwszymi działaniami animacyjnymi a obecną 

działalnością GFIS, która de facto nie zaczęła się w 2007 r., lecz została oparta na 

różnorodnych działaniach prowadzonych z udziałem obecnych liderów fundacji od 1994 r. 

Zapoczątkował je wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. „Oruński Wolontariat 

PAROWÓZ” – uruchomiony przy Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej 

NOWINY. Wolontariat ukierunkowany był na wsparcie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, uczestniczących w życiu społeczności Ośrodka. Wolontariusze z Parowozu 

uczestniczyli jako kadra wspomagająca w obozach pod namiotami organizowanymi na 

Kaszubach. Były to zarówno obozy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i  do dzieci z 

dzielnicy Orunia. Uczestniczyli w nich także wolontariusze z krajów Europy: Irlandii, 

projekty 
rozwoju 
wolontariatu 

partnerstwo 

Stowarzysze
nie Inicjatyw 
Lokalnych 
Orunia 
 

powstaje 
GFIS 

portal Moja 
Orunia 

dom 
sąsiedzki 
Moja 
Przystań 

uruchomienie  
przedsiębiorst
wa 
społecznego 
kawiarnia 
Kuźnia 

lokalne 
projekty 
aktywizacji 
społeczno-
zawodowej 
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Węgier, Anglii. Praca wolontariuszy polega na czytaniu bajek, pomocy w kąpieli, usypianiu 

dzieci, wychodzeniu na spacery z dziećmi. Grupę wolontariuszy tworzą przeważnie młodzi 

ludzie, studentki i studenci, ale także pracownicy firm. Ciekawostką jest, że zauważalna jest 

też ścisła współpraca międzypokoleniowa – wolontariuszkami są np. matka z córką. 

Dotychczas przez wolontariat PAROWÓZ przewinęło się 70 osób. Pierwsze doświadczenia z 

animowaniem aktywności wolontariackiej były potem kontynuowane. Przykładem może być 

„Wolontariat w Domu na Trakcie” skierowany na pomoc małym dzieciom przebywającym w 

domu interwencyjnym. Wolontariusze związani z Parowozem kontynuują działania 

społeczne również w życiu studenckim i zawodowym (np. założyli wolontariat na Akademii 

Medycznej, inni – będąc Studentami Akademii Plastycznej – realizują projekty graficzne o 

tematyce społecznej związanej z rozwiązywaniem problemów ludzi wykluczonych, inni 

będąc pracownikami firm propagują akcję 1 %). Wskazane powyżej pierwsze inicjatywy 

wolontariackie zbudowały klimat do zakorzeniania się „pracy z i przez” wolontariuszy w 

wielu instytucjach i organizacjach na Oruni. Można powiedzieć, że dzisiaj jest to 

powszechnie stosowana forma pracy środowiskowa, a jej corocznym sprawdzianem na dużą 

skalę jest letni piknik w oruńskim parku organizowany przez podmioty zrzeszone w 

Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych Orunia. 

4.1.2.     Partnerstwo lokalne 

 

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Orunii działa w formie Stowarzyszenia 

Inicjatyw Lokalnych Moja Orunia, które zrzesza większość działających w tej dzielnicy 

organizacji i instytucji. Stanowi forum współpracy partnerów, wspólnie realizujących 

działania i wdrażających różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej w gdańskiej 

Oruni. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (SIL) jest  koalicją szkół, instytucji kultury, 

instytucji pomocy społecznej, parafii i organizacji pozarządowych skupioną na 

współdziałaniu w rozwiązywaniu lokalnych problemów dzieci, młodzieży i rodzin. SIL przez 

dwadzieścia lat swojej działalności stało się realną siłą obywatelską w dzielnicy. W jego 

obszarze działań i zainteresowań leży nie tylko organizowanie wydarzeń kulturalnych i 

integracyjnych, ale realna pomoc mieszkańcom w chwilach szczególnie trudnych (jaką była 

np. powódź w 2001 roku), a także  opiniowanie pomysłów radnych dotyczących rozwoju 

infrastruktury, rewitalizacji, odrestaurowywanie ważnych zabytków dzielnicy. 

 

4.1.3.     Portal społecznościowy MojaOrunia.pl   

http://www.mojaorunia.pl/
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W 2009 roku GFIS zainicjował  internetową platformę komunikacji i informacji o 

sprawach dzielnicy Orunia. Portal Moja Orunia jest niezależnym medium lokalnym o 

charakterze internetowego dziennika, który relacjonuje bieżące wydarzenia związane z 

życiem lokalnej społeczności. Jest ważną przestrzenią (wirtualną) do organizowania 

społeczności lokalnej. Powstał z potrzeby lepszego informowania i integrowania 

mieszkańców Oruni oraz promocji dzielnicy, jako miejsca niepowtarzalnego. Inicjatorzy 

deklarowali: Pragniemy, aby portal stał się przestrzenią do wyrażania własnych myśli, 

rozwijaniem dialogu o sprawach codziennych i niecodziennych, żeby zawsze „był pod ręką” 

w sytuacjach, gdy szukamy czegoś, co związane jest z tym miejscem. 

Portal jest niezwykle prężnie rozwijającym się medium opiniotwórczym, ze stale 

rosnącą liczbą użytkowników (w tej chwili ma ok. 6 tysięcy stałych użytkowników). O 

wzrastającej roli portalu świadczyć może chociażby fakt powodzenia kilku akcji 

obywatelskich, które w dużym stopniu wpłynęły na decyzje władz miasta. 

charakterystycznym przykładem jest zatrzymanie decyzji o utworzeniu węzła do nawracania 

dla ciężarówek na ulicy Gościnnej (głównej ulicy oruńskiej starówki). Dzięki akcji portalu 

mieszkańcy zebrali ponad tysiąc podpisów, które okazały się wystarczające, by 

wiceprezydent Gdańska zadecydował o potrzebie znalezienia innego rozwiązania dla 

problemów komunikacyjnych południowych dzielnic Gdańska. 

4.1.3.     Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” 

 

Od momentu powstania fundacji GFIS przygotowywano się do utworzenia  

społecznego miejsca – centrum działań na Oruni. Udało się to w 2010 r., kiedy w budynku 

dawnego Oratorium, użyczonego  przez Towarzystwo Salezjańskie założono Dom Sąsiedzki. 

Środki na remont budynku oraz wyposażenie pozyskano od duńskiej fundacji VELUX 

Foundations. Działalność programowa Domu Sąsiedzkiego jest współfinansowana z grantów 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dom Sąsiedzki jest miejscem otwartym na różnorodną 

aktywność osób i grup z lokalnej społeczności dzielnicy Gdańsk Orunia. W Gościnnej 

Przystani mieszkańcy mogą realizować swoje pasje, zaangażować się w grupy 

samopomocowe, wspólnie spędzać czas, skorzystać z warsztatów, kursów rozwijających 

umiejętności oraz z bezpłatnej kafejki internetowej. Społeczność Gościnnej Przystani jest 

wielopokoleniowa. W DS działa Klub Malucha, świetlica środowiskowa, przedszkole, Klub 
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Młodych oraz Klub Seniora. Gościnna Przystań pełni również funkcję znaczącego centrum 

demokracji lokalnej. Odbywają się tu debaty, spotkania mieszkańców dotyczące planowania 

przestrzennego, spraw dzielnicy istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Swoją siedzibę 

ma tu Rada Osiedla, dyżury pełnią Radni Miasta Gdańska. Dom Sąsiedzki jest miejscem, w 

którym spotkają się drogi grup formalnych i nieformalnych. Oferta Domu Sąsiedzkiego 

bazuje na potrzebach i zainteresowaniach mieszkańców. Jest ona dostosowana do ludzi w 

różnym wieku i z różnych środowisk. Największy nacisk położony jest jednak na działania z 

dziećmi i młodzieżą. Dzięki realizowanym w ramach oferty programom Dom Sąsiedzki 

wzmacnia społeczność poprzez dostarczenie im potrzebnych usług, lokalnych wydarzeń oraz 

dostarczając przestrzeń, gdzie ludzie mogą uczyć się, otrzymywać i dawać wsparcie, razem 

spędzać czas, zawierać przyjaźnie i poznawać swoich sąsiadów. Programy realizowane w 

Domu Sąsiedzkim są bramą dla zaangażowania ludzi, często jako wolontariuszy i lokalnych 

liderów. Opierając się na lokalnych zasobach, pracy wolontariuszy Dom Sąsiedzki dostarcza 

udział w programach bezpłatnie lub za niską opłatą. Zapewnia mieszkańcom między innymi: 

  

 sale do wspólnych spotkań mieszkańców jako przestrzeń do budowania i 

wzmacniania sąsiedztwa oraz wymiany informacji i doświadczeń, 

 przestrzeń dla osób, które chcą zaangażować się w pracę wolontarystyczną 

w społeczności, 

 przestrzeń, w której realizowane są programy odpowiadające na potrzeby 

społeczności, np. kącik prasowy, kafejka internetowa, Klub Młodych, świetlica dla 

dzieci itp., 

 wsparcie personelu posiadającego kwalifikacje do pracy ze społecznością, 

np. animator społeczny, moderator, facylitator itp. 

  

Codzienne funkcjonowanie Gościnnej Przystani powierzone jest menadżerowi, który 

współpracuje z trzema streetworkerami. Tworzą oni wraz z wolontariuszami harmonogram 

pracy i wydarzeń, jakie prowadzone są w oparciu o zasoby Gościnnej Przystani. Pracę z 

dziećmi wspierają animatorki (młodzież z Oruni) oraz wolontariusze (studenci trójmiejskich 

uczelni). Jest to młodzież, która pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji oraz organizacji zajęć 

typu: gry stolikowe, taniec, malowanie, gry tematyczne, rozmowy po angielsku oraz 

przygotowywanie poczęstunku – kanapki dla uczestników zajęć. Gościnna Przystań otwarta 

jest od godz. 10.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku. Do 15.00 w czasie kiedy dzieci i 
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młodzież przebywają w szkole, Gościnna Przystań otwarta jest dla mieszkańców, w tym grup 

seniorów oraz nieformalnych grup o różnorodnych zainteresowaniach. Od godz. 15.00 do 

20.00 przebywają w niej dzieci i młodzież: w godz. 15.00-18.00 – dzieci młodsze do 13 roku 

życia; w godz. 18.00-20.00 – młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 

  

4.1.4.  Kawiarnia Kuźnia 

 

Powstała jako efekt  projektu Centrum Innowacji i Aktywizacji Społecznej. Jego 

pierwszym etapem było odrestaurowanie zabytkowej kuźni, w której  utworzono kawiarnię. 

Mieści się przy ul. Gościnnej 10 w Gdańsku Oruni – w przestrzeni zabytkowej - 

najmniejszym domu podcieniowym o konstrukcji szachulcowej zachowanym na Żuławach. 

Prace rewaloryzacyjne w budynku zostały przeprowadzone przez Gminę Miasta Gdańsk w 

2012 roku, ona też użyczyła budynek Fundacji do realizacji programu aktywizacji społeczno-

zawodowej młodzieży oraz programu społecznego podwyższającego poziom kapitału 

społecznego dzielnicy Gdańsk Orunia. Dlatego Kuźnia jako przedsiębiorstwo społeczne 

reinwestuje zyski w program przygotowania i wprowadzania młodzieży na otwarty rynek 

pracy. Do pracy zaangażowani są  młodzi ludzie, po to by zdobywali doświadczenie 

zawodowe w baristyce i obsłudze klienta. Kuźnia pełni też rolę symbolicznego centrum 

kulturowego Oruni - miejsca chętnie odwiedzanego przez mieszkańców. Jest przyjazną 

przestrzenią do kameralnych spotkań oraz prezentacji lokalnych artystów. kolejnym etapem 

rozwoju tego miejsca była budowa warsztatu kowalskiego, który działa w pełni komercyjnie. 

Jednocześnie realizuje misję społeczną poprzez pokazy kucia, warsztaty z kowalstwa dla 

dzieci, młodzieży czy zorganizowanych wycieczek. Kuźnia jest połączeniem 

przedsiębiorstwa społecznego oraz komercyjnego z misją społeczną. 

 

4.1.5.  Działania z zakresu reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej 

 

Nowym polem aktywności GFIS są projekty aktywizacji społeczno-zawodowej 

skierowane do społeczności lokalnej Oruni. Od 2017 r. GFIS realizuje dwa partnerskie 

projekty: 

 Pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1 

Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – 
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mechanizm ZIT. Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z 

Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry 

FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, 

Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, 

Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Wsparciem w 

projekcie obejmuje 154 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych 

oraz otoczenie tych osób i rodzin, w zakresie w jakim jest to niezbędne do aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Wsparcie w projekcie składa się ze ścieżki reintegracyjnej,  

indywidualnego wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, doradztwa zawodowego, 

szkoleń i kursów zawodowych, staży zawodowych, pośrednictwa pracy, praktyk  

zawodowych, wsparcia środowiskowego, grupę samopomocowych. Każdy uczestnik 

zostanie także objęty wsparciem indywidualnego asystenta, który towarzyszył mu  w 

aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 Projekt Centrum Aktywizacji Społecznej CAS Orunia współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w 

partnerstwie zawiązanym przez Miasto Gdańsk i 9 partnerów społecznych, w tym 

Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS). Celem projektu jest zmniejszenie 

liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku, przez 

rozwój i wdrożenie usług społecznych w Centrum Aktywizacji Społecznej CAS 

Orunia, w okresie 2017-2022. Usługi społeczne dotyczą obszarów: reintegracji 

społecznej, wsparcia edukacyjnego oraz wspierania rozwoju młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem; reintegracji społecznej rodziców i rodzin, wsparcia terapeutycznego 

oraz wychowawczego (szkoła rodzica), rozwoju wolontariatu. Do uczestnictwa 

zapraszani są mieszkańcy Gdańska, w szczególności osoby mieszkające na terenie 

Oruni, Św. Wojciecha i Lipiec, Olszynki, Oruni Górnej, Osiedli: Moje Marzenie i 

Kolorowe oraz Maćkowych. 

   

4.2.  Empowerment i kapitał społeczny wspólnoty lokalnej  

Działania GFIS aktywizujące społeczność lokalną Oruni dobrze korespondują z 

założeniami koncepcji rozwijania odporności resilience. Ważnym symbolicznym i 

praktycznym impulsem do inwestowania w odporność społeczności lokalnej była społeczna 
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trauma wywołana skutkami wielkiej powodzi jaka nawiedziła tę dzielnicę w 2001 r. Woda 

przerwała wówczas w pięciu miejscach  Kanał Raduni. Tysiące litrów wody zaczęło zalewać 

pobliskie ulice, domy sklepy, podwórka, zaparkowane auta. Do kamienic wlewały się potoki, 

które niszczyły mieszkania, wypłukiwały szamba, rujnowały piwnice. Mieszkańcy opowiadali, 

jak po ulicach pływały fragmenty mebli. W jednej ze szkół na Oruni do tej pory na murze 

istnieje narysowana kredą kreska, obrazująca poziom, do którego podniosła się wówczas 

woda. Linia zatrzymała się na wysokości około dwóch metrów. Przez zaledwie kilka godzin 

spowodowała gigantyczne straty, które oszacowano na ok. 200 mln zł - nie licząc strat 

poniesionych przez ludność. Powodzią dotkniętych zostało ok. 300 rodzin, cztery osoby 

zmarły ze stresu (zawały serca), a ok. 5 tys. osób otrzymało kartę powodzianina, 

uprawniającą do pomocy socjalnej. Po powodzi trzeba było wyburzyć kilkadziesiąt 

budynków. Usuwanie skutków powodzi trwało wiele miesięcy, a prace związane z 

zabezpieczeniem przeciwpowodziowym trwają do dziś. 

Mieszkaniec Św. Wojciecha Wojciech Kolesiński w rozmowie z Onetem wspomina powódź 

z 2001 roku jako wielką katastrofę, ale też niezwykłą mobilizację mieszkańców. Powódź 

sprawiła, że w kolejnych latach miasto zainwestowało w zabezpieczenia antypowodziowe, 

odbudowało szereg budynków oraz infrastrukturę. Wyzwaniem okazało się też 

wykorzystanie mobilizacji społecznej do budowania długofalowej odporności dzielnicy na 

różnego rodzaju kryzysy. Wytworzony w tym czasie klimat społecznej współpracy połączony 

z zainteresowaniem samorządu mocno sprzyjał wdrażaniu inicjatyw o charakterze 

organizowaniu społeczności lokalnej. Wtedy właśnie późniejsi liderzy GFIS zaczęli brać 

udział w programie i ruchu Centrów Aktywności Lokalnej. Zdobywaną na szkoleniach 

wiedzę  można było natychmiast wykorzystać do budowania wspólnoty lokalnej.  

Próbując odtworzyć najważniejsze elementy różnorodnych działań podejmowanych na 

opisanej wcześniej ścieżce rozwojowej od 1994-2018 można podkreślić następujące zasady 

jakimi kierowano się w podnoszeniu odporności społeczności oruńskiej: 

 

 być  aktywnym 

Aktywny to ten, kto włada jakimiś procesami, ma nad nimi kontrolę, pasywny zaś to ten, kto 

im podlega. Być aktywnym to znaczy być świadomym, zaangażowanym, posiadający 

wiedzę, zobowiązanym, silnym. 

 tworzyć połączenia 
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Człowiek powinien być aktywny, nie indywidualnie, ale zmieniając to, co społeczne. Istotą 

sprawstwa jest więc oddziaływanie poprzez społeczne zapośredniczenie. W związku z tym w 

zmienianiu ważne są wszelkie „połączenia”, aktywne relacje, bo aktywny podmiot 

wykorzystuje je do osiągnięcia sprawstwa. Droga do władzy nad sobą – autonomii wiedzie 

przez aktywne włączanie się w relacje z innymi.  Kluczowym aspektem jest responsywność  

oznaczająca: po pierwsze  wrażliwość całości na jej elementy składowe, co w odniesieniu do 

społeczności oznacza wrażliwość wspólnoty na potrzeby jego (jej) członków; po drugie  

odpowiedzialność członków społeczności za jej  (wrażliwy) kształt. 

 pamiętać, że chodzi o politykę wspólnego dobra 

Działającymi są nie tylko pojedyncze jednostki, ale przede wszystkim  grupy i  wspólnoty lub 

organizacje,  które nie są  neutralne w sferze publicznej, ale są zaangażowane w coś co 

można określić jako  „politykę wspólnego dobra”. 

  

 zdawać sobie sprawę z edukacyjnej  siły zaangażowania społecznego 

Działania w i ze społecznością jakie prowadzono na Oruni pokazują też wyzwalającą siłę w 

zaangażowanej edukacji i wynikającej z niej mądrości praktycznej. 

 opierać się o pomocniczość i wzajemność 

Społeczności słabsze powinny mieć możliwość korzystania z pomocy społeczności bardziej 

zasobnych, jeżeli nie mogą same sobie poradzić ze społecznymi obowiązkami, jakie są na nie 

nałożone. Wiele celów społecznych wymaga współdziałania pomiędzy instytucjami 

publicznymi i prywatnymi, samorząd nie powinien dążyć do zastąpienia lokalnych 

społeczności, ale może im pomóc poprzez dzielenie się dochodami i pomoc techniczną. 

 

4.3. Rezyliencja wspólnotowa Oruni 

 

W kontekście efektu resilience racjonalne jest zadanie pytania o skuteczność tych 

działań. Czy mówić możemy wyłącznie o wzmocnieniu wspólnoty czy o czymś więcej?  

Analiza rozwoju wspólnoty oruńskiej i działań GFIS skłania do postawienia tezy o tym, że 

działania GFIS prowadzą do wzmocnienia rezyliencji wspólnotowej (community resilience) 

na Oruni. Termin ten dotyczy zdolności danej wspólnoty do radzenia sobie z kryzysami lub 
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klęskami. Oryginalnie termin ten odnosi się do klęsk czy katastrof (Chandra et al. 2013, 

Chandra et al. 2011). Dotyczy zdolności podmiotów znajdujących się w polu organizacyjnym 

do odziaływania na wspólnotę, mobilizowania dostępnych zasobów na rzecz danej 

społeczności. W naszym przypadku chodzi o zdolność wspólnoty lokalnej Oruni do 

poradzenia sobie z kryzysem społecznym, któremu towarzyszą problemy gospodarcze i 

infrastrukturalne.  Powstaje zatem pytanie jak zweryfikować stan rezyliencji wspólnotowej 

na Oruni? W pierwszym kroku odwołamy się do etapów budowania rezyliencji wspólnotowej 

(Chandra et al. 2010, Chandra et al. 2011, Chandra et al. 2013) 

 określenie celów 

 Działania rozpoczęto od diagnozy sytuacji i rozpoznania potrzeb, także w ujęciu zasobów. 

Dostrzega się znaczenie bazowania na lokalnym potencjalne, jednak aby przezwyciężyć 

trudną sytuację kryzysu społecznego dodatkowe zewnętrzne zasoby zostały zmobilizowane – 

w formie świadczenia zróżnicowanej, dopasowanej do potrzeb wiązki usług. 

 realizacja działań w praktyce 

Wieloletnia działalność GFIS i SIL wskazuje na ciągłość działań i trwałość oddziaływania, 

ich ewolucję w kierunku coraz większej kompleksowości.  

 weryfikowania efektów działań 

Poszukiwaliśmy symptomów rezyliencji wspólnotowej wymienianych w literaturze (np. 

Chandra et al. 2011, Chandra et al. 2013). W skrócie głównym elementem tak rozumianej 

rezyliencji jest wzrost usieciowienia wspólnoty  i działań partnerskich. Działania GFiS i SIL 

na Oruni zdecydowanie wpłynęły stopień usieciowania poprzez głównie działalność SIL i 

świadczenie usług o wspólnotowym charakterze.  

Resilience w społeczności lokalnej tworzą przede wszystkim interakcje sprzyjające 

doświadczaniu wspólnoty (m.in. dobre relacje pomiędzy mieszkańcami, poczucie 

przynależności oraz sieć wsparcia społecznego) oraz poczucie tworzenia społeczności (więzi 

między mieszkańcami) i „duch” społeczności. Razem dają one poczucie spójności, niezbędne 

do tego, by społeczność mogła sprawnie podejmować działania umożliwiające 

rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z trudnościami. Im bardziej spójna jest 

społeczność tym skuteczniej radzi sobie z wyzwaniami i kryzysami (Kulig 2000; Pisarska i 

Ostaszewski 2011). W tym kontekście można wskazać najważniejsze kierunki działań jakie 

składają się na budowanie społeczności (community-building), a które obecne są w 

aktywnościach przedsiębiorstwa społecznego GFIS. 
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Tabela 5. Budowanie wspólnoty lokalnej przez GFIS 

Uniwersalne elementy budowania 

wspólnoty lokalnej 

Działania podejmowane w tym zakresie 

przez GFIS 

Zrozumienie sytuacji przez zespół planujący 

działania 

W przypadku Oruni chodzi tu o liderów 

GFIS oraz SIL. Działania SIL opierają się w 

głównej mierze na zrozumienia sytuacji 

Oruni, jej specyfiki, silnych i słabych stron. 

To w połączeniu z silnym celem 

społecznym stało się motorem kolejnych 

działań. 

Opracowanie planu działania  W tym wypadku trudno mówić o 

sformalizowanym dokumencie, raczej o 

uporządkowanym planie działania, który 

zapewnia ich  kompleksowość. 

Tworzenie sieci kontaktów między 

obywatelami ze względu na wartość ich 

samych i dla   osiągania innych celów 

 Przestrzenią  do związywania kontaktów są 

miejsca społecznościowe: Gościnna 

Przystań i Kuźnia oraz wydarzenia 

społecznościowe z których najważniejszy 

jest doroczny festyn w Parku Oruńskim. 

Zmiana sytuacji społecznej, kulturowej i 

gospodarczej 

 Dzieje się to poprzez ciągły proces 

dostarczania wiązek usług o wspólnotowym 

charakterze (np. w Domu Sąsiedzkim) 

Budowa lokalnego potencjału 

organizacyjnego 

Rolę centrum zasobów pełni Dom Sąsiedzki 

Ważnym potencjałem są też zasoby 

członków partnerstwa SIL Orunia 

Tworzenie kanałów i platform współpracy 

pomiędzy organizacjami lokalnymi oraz 

wzrost kompetencji rzeczniczych 

społeczności wobec ciał politycznych 

Kluczowym kanałem komunikacyjnym o 

charakterze rzeczniczym  jest portal Moja 

Orunia. Rola rzeczniczą spełnia też 

partnerstwo lokalne. 

Integracja organizacji 

 

Kluczowym wymiarem jest działanie SIL, a 

wiec partnerstwa pełniącego rolę zwornika 

dla działań podejmowanych na terenie 

Oruni. 
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Zdolność do mobilizacji zasobów: W tym przypadku mamy do czynienia 

zarówno z mobilizowaniem zasobów 

wewnętrznych, ale, co kluczowe, także 

zewnętrznych poprzez pozyskiwanie 

dofinansowania przez GFIS i SIL na 

działania na terenie Oruni, zarówno z 

instytucji publicznych, jak i prywatnych. 

Chodzi tu zarówno o różnego typu dotacje 

pozyskiwane z Urzędu Miasta Gdańska, a 

także projekty europejskie czy inne 

kontrybucje firm prywatnych.  

 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

4.5. GFIS jako instytucjonalny przedsiębiorca społeczny 

 

Zmiana dokonująca się na Oruni, skutkująca zwiększaniem poziomi rezyliencji 

wspólnotowej nie była oczywiście procesem samoczynnym. Była inspirowana i kierowana 

przez GFIS i jego zarząd. Ich rola w tym procesie jest kluczowa. Jednak aby zrozumieć te 

role należy odwołać się do definicji przedsiębiorcy instytucjonalnego, ponieważ twierdzimy, 

że właśnie w tę rolę GFIS i jego kierownictwo wchodzi. Jednak nie jest to klasycznie 

rozumiany przedsiębiorca instytucjonalny, a jego społeczna odmiana. Zatem  mamy tu do 

czynienia z rolą instytucjonalnego przedsiębiorcy społecznego. Tym, co różni go od 

przedsiębiorcy instytucjonalnego w klasycznym rozumieniu jest realizacja celu społecznego, 

który nie dotyczy samej organizacji (GFIS), a wspólnoty lokalnej, którą buduje. GFIS 

rozpoczyna działania w momencie, gdy wspólnota na Oruni jest w głębokiemu kryzysie i 

inercji. Działania GFIS stopniowo zmienią pole organizacyjne Oruni. Pojawiają się nowe 

podmioty, ale przede wszystkim dokonuje się zmiana relacji podmiotów w polu. Ta zmiana 

możliwa jest dzięki osobistym działaniom kierownictwa GFIS, które podejmuje nowe, często 

innowacyjne działania. Ale co jest w naszym rozumieniu wyznacznikiem nowych działań – 

ciągłe poszukiwanie sposobów społecznej transformacji Oruni różnymi metodami. Coraz 

większe znaczenie wśród tych metod pełni ekonomia społeczna, którego odzwierciedleniem 

jest kawiarnia Kuźnia, będąca przedsiębiorstwem społecznym. Zmiana relacji pomiędzy 

podmiotami w polu różnych poziomów: pomiędzy mieszkańcami, mieszkańcami a 

instytucjami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi. Zmiana tych relacji prowadzi 

do odblokowania kanałów mobilizowania zasobów zewnętrznych do działań na Oruni, co jest 
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kluczowym wyznacznikiem działania przedsiębiorcy instytucjonalnego. W tym wypadku 

chodzi o kontakty z Urzędem Miasta, które zaowocowały pozyskiwaniem kluczowych dla 

rozwoju źródeł finansowania. Kierownictwo GFIS wyszło z założenia (często 

nieuświadomionego), że zmiana sytuacji wspólnoty w kryzysie nie jest możliwa bez 

mobilizowania zasobów zewnętrznych, a bazowanie jedynie na zasobach wewnętrznych 

może być niewystarczające. Co więcej, GFIS stosuje trzy strategie działań – zgodne z 

typologią strategii wskazaną w części dotyczącej koncepcji badawczej. Pierwsza dotyczy 

otwartego rzecznictwa na rzecz zmian, którego głównym kanałem jest portal Orunia, ale 

także liczne inicjatywy jak np. tworzenie krótkich filmów czy przekazów medialnych. Druga 

strategia to docieranie bezpośrednie do decydentów, szczególnie do władz Miasta i 

przekonywanie ich o słuszności podejmowanych działań. Realizacja tej strategii jest możliwa 

dzięki stosowaniu kolejnej polegającej na tym, że sukces jednych działań uwiarygadniał 

plany kolejnych działań (Ex Ante Investment with Ex Post Justification). Kluczowe w tym 

wypadku jest osobista wiarygodność, zaangażowanie i świadectwo kierownictwa GFIS, które 

karierę zawodową rozpoczynało w instytucjach publicznych związanych z pomocą społeczną 

czy pieczą zastępczą. Dodatkowo, wiarygodności GFIS dostarczają prowadzone z dużym 

sukcesem działania na rzecz wychowanków prowadzonych przez GFIS Domów dla Dzieci 

(w ramach drugiego celu działania GFIS).  

 

5. Wnioski  końcowe 

 

Przedstawione studium przypadku analizujące strukturę i funkcjonowanie  

przedsiębiorstw społecznych GfiS/FIS  oraz osiąganie przez tę grupę dwóch strategicznych 

celów społecznych podsumowują następujące refleksje i ustalenia końcowe. 

 

- sukces - ale co to znaczy? 

 

GFIS od lat jest przedstawiany jako organizacja, która odniosła sukces w działaniach. 

Oceniany jest niezmiernie pozytywnie, zarówno w szerszym rozumieniu ekonomii 

społecznej, jak i węższym ekonomii solidarnej (jako przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa 

społeczne). Ale co świadczy o tym sukcesie?  Czy są to wyniki ekonomiczne?  Mimo że 

przychody rosną i są naprawdę znaczące jak na organizację pozarządową (5 mln zł), zysk 

finansowy jest niewielki.  Jedno z przedsięwzięć (bar) przynosi straty, jednak z powodów 

związanych zarówno z zatrudnionymi tam wychowankami, jak i budowaniem 
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rozpoznawalności oraz celami długofalowymi bar kontynuuje działania. …. polityka 

wolnorynkowa równego dostępu (brak podmiotowych przywilejów, jedynie w sieci 

społecznej). Zatem sukces ekonomiczny jest względny, nie broni się  w wartościach 

bezwzględnych.  Powstaje pytanie o to, co jest tym sukcesem? Odpowiedź wydaje się 

oczywista - chodzi przecież o wypełnianie celu społecznego, zarówno w odniesieniu do 

wychowanków, ich integracji, dobrostanu i  startu w dorosłość, jak i społeczności lokalnej 

Oruni. Ale czy to jest sukces możliwy do zmierzenia, liczbowego określenia? Odpowiedź 

znowu nie jest  jednoznaczna. Można prześledzić losy wychowanków po opuszczeniu GFIS i 

porównać je z losami innych młodych ludzi. Nie ma takich danych, a  wychowankowie GFIS 

są na początku swej drogi życiowej, ich historie są niedokończone. Sam start w dorosłość 

może być lepszy niż w przypadku innych tego typu inicjatyw, ale taki rachunek czy 

podsumowujący bilans jest niemożliwy. GFIS inwestuje w wychowanków dając im różnego 

rodzaju kapitały na całe życie, pozwalające samodzielne kształtować drogę życiową w 

sposób jak najmniej ograniczony, w porównaniu z młodzieżą/młodymi dorosłymi 

wychowującymi się w innego typu placówkach. GFIS zatem oddziałuje bardziej w obszarze 

zdolności i możliwości, co szerzej opisuje przedstawiona przez nas wielowymiarowa 

koncepcja zdolności do integracji społecznej.  

 

 

- dynamiczna i społecznie zdeterminowana struktura 

 

Misja społeczna, cel społeczny ma charakter dominujący, który determinuje działania 

GFIS w ten sposób, że struktura GFIS jest dynamiczna - powstają nowe przedsięwzięcia i 

inicjatywy, w miejsce tych mniej skutecznych, które stwarzając szansę na realizację celu 

głównego. Podobne wyniki dostarczają wyniki innych badań - tam gdzie misja społeczna jest 

wyraźnie dominująca, te przedsiębiorstwa/podmioty działają na granicy przeżycia. Ale czy to 

oznacza, że źle funkcjonują? Naszym zdaniem nie, realizacja wyraźnego celu społecznego 

pociąga za sobą niższą rentowność. Oczywiście nie jest to zawsze obowiązująca reguła, a 

pewna prawidłowość, która w zależności od indywidualnej sytuacji może się różnić.  

 

- godność jako podstawowy element działania GFIS 

 

Trudno dokonać jednoznacznej oceny finansowej GFIS pozwalającej powiedzieć czy to 

się z punktu widzenia państwa opłaca, tj. że koszty wspierania GFIS są mniejsze niż korzyści 
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wynikające z ich działania. Z wielu powodów, między innymi tego, że mówimy w tym 

przypadku o kosztach alternatywnych, a więc o dodatkowych kosztach np. pomocy 

społecznej, które musiałoby ponieść państwo na wychowanków w przyszłości, gdyby nie 

było działań GFIS. Jest to rachunek ciągniony, obarczony dużym ryzykiem, który na 

obecnym etapie nie jest możliwy do określenia. Pierwsi wychowankowie, którzy opuścili 

GFIS to wciąż bardzo młode osoby dorosłe. Niemożliwe jest więc zbadanie na obecnym 

etapie korzyści związanych ze sposobem prowadzenia wychowanków przez GFIS. Co 

więcej, chcemy odwrócić myślenie kosztowe. Teza, że ekonomia społeczna zawsze musi się 

opłacać ekonomicznie w wielu wypadkach nie jest uzasadniona. Przedsiębiorstwa społeczne 

zatrudniają osoby o określonych deficytach, co obniża ich efektywność i rentowność, a w 

ujęciu uśrednionym przekłada się to na niższy poziom zysków lub ich brak. Z tego powodu 

większość przedsiębiorstw społecznych nie uzyskuje zysków lub nie są  one duże. To cena 

społecznego charakteru tych przedsięwzięć. Co więcej, uspołeczniona i demokratyczna cecha 

tych przedsięwzięć ma charakter godnościowy, który trudno wycenić. Widać to w 

szczególności na przykładzie działań GFIS. Poszukiwanie za wszelką cenę efektywności 

kosztowej działań GFIS, które skierowane są do wychowanków jest drogą donikąd. Fundacja 

stara się wyposażyć wychowanków w kapitał (kompetencji, kulturowy, itp.), który w 

największym stopniu wyrównuje ich ograniczenia związane z trudną sytuacją rodzinną. 

Mówimy tu raczej o upodmiotowieniu wychowanków, daniu poczucia sprawczości, własnej 

wartości i godności, co stwarza większe możliwości realizacji celów życiowych. To czy 

wychowankowie to w pełni wykorzystają - to już odrębna kwestia. Analogia do relacji 

rodzinnych  wydaje się tu uzasadniona: rodzice wychowują dzieci inwestując w nie czas, 

uwagę, zasoby finansowe, po to aby miały lepszy start w życiu. A  wiadomo, że i tak ludzkie 

historie układają się w różny sposób. Natomiast trudno oczekiwać od rodziców, że będą 

kalkulować - podliczać koszty wychowania dzieci w momencie ich usamodzielniania się, 

wątpliwe jest czy kiedykolwiek to zrobią. Z tego powodu w przypadku GFIS pełny rachunek 

ekonomiczny ma swoje wady i nie do końca oddaje efekty i sens działań takiego podmiotu 

ekonomii społecznej i solidarnej. 

 

- od integracji społecznej do rozwoju lokalnego 

 

Odnosząc działania GFIS do kierunku rozwoju ekonomii społecznej wskazanego w 

projekcie ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej można mówić o swego rodzaju  

modelowym przykładzie ewolucji. Działania GFIS, oparte o silną misję społeczną połączoną 
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z wysokim jej poczuciem wśród osób tworzących fundację rozpoczęły się od działań 

nakierowanych na wychowanków, a więc zaczęły się od funkcji reintegracyjnej, będącej 

stałym elementem działania GFIS. Rozszerzenie działań, ich uwspólnotowienie, skutkujące 

powstawaniem powiązań międzyinstytucjonalnych GFIS z instytucjami działającymi w 

sferze publicznej, społecznej i biznesowej zaowocowało tym, że GFIS w coraz większym 

stopniu stawał się aktywnym aktorem lokalnym na terenie Oruni, świadcząc ważne usługi 

użyteczności publicznej. Działania te wzajemnie się przenikały i dotyczyły zarówno części 

reintegracyjnej, jak i tworzenia wspólnoty lokalnej na Oruni. Z tego wynika podstawowa 

konkluzja. Rozwój GFIS był ewolucyjny, z czasem fundacja przejmowała coraz więcej 

funkcji, dzięki uruchomieniu swojego rodzaju rozwojowego koła zamachowego. Sukcesy, 

zgromadzony kapitał społeczny i zaufanie jakim fundacja się cieszy pomagają w dalszym 

rozwoju, uwiarygadniając jej działania. 

 

- ocena skuteczności działań i realizacji celów społecznych 

 

Metodologia oceny skuteczności działań społeczno-gospodarczych GFIS wynika z 

odrzucenia pomiaru opartego o konkretne - liczbowo ujęte  wskaźniki. Jest autorską formą 

realizacji przyjętego przez GECEC pięciostopniowego proces pomiaru wpływu społecznego 

składającego się z następujących etapów: (a) identyfikacja celów; (b) poznanie 

zainteresowanych stron; (c) dopasowanie wskaźników do kontekstu; (d) walidacja i 

szacowanie wartości; (e) uczenie poprzez wyciągnięcie wniosków.  

 

- struktura gronowa GFIS  

 

W GFIS pomysł biznesowy związany z działalnością przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw 

społecznych powstał na późniejszym etapie i jest traktowany jako narzędzie 

usamodzielniania się wychowanków i budowania wspólnoty lokalnej. Zatem realizowane 

działania biznesowe to był tylko środek do realizacji celów społecznych. Dzięki temu 

podejściu mamy do czynienia z dywersyfikacją działalności biznesowej (bar, hotel, 

kawiarnia). Sprawia to, że problemy w jednej z tych części są rekompensowane inną 

działalnością. Pozwala to na większą elastyczność w działaniach. Struktura samego GFIS 

bardziej przypomina grona (połączone siecią wzajemnych powiązań wewnętrznych i 

zewnętrznych z otoczeniem społeczno-instytucjonalnym). Co więcej, struktura GFIS jest 
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dynamiczna i złożona, co pozwala lepiej, odnosząc się do języka ekonomicznego,  

absorbować szoki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bieżącą działalnością. Mamy tu 

zatem do czynienia z organizacją hybrydową, poszukującą nowych pół realizacji celu 

głównego - misji społecznej. W tym kontekście można zaobserwować analogie do 

regularnych przedsiębiorstw nastawionych na zysk. One także poszukują dróg rozwoju, 

wchodząc w nowe obszary działań. Jednak aby to było możliwe, muszą zebrać odpowiednie 

zasoby pozwalające na rozwój i inwestycje - od jednoosobowego przedsiębiorstwa po dużą 

firmę o międzynarodowym charakterze. Oczywiście to duże uproszczenie, czynników 

sukcesu biznesowego jest oczywiście więcej, ale analogia wydaje się uzasadniona. Podobnie 

GFIS rozwija się w oparciu o zasoby - uruchomiony kapitał społeczny, solidarności, a także 

osobistą postawę osób zarządzających. To one pozwalają na rozwój. Brak zasobów lub 

niedostateczny poziom powoduje, że przedsiębiorstwa społeczne upadają.  

 

- kapitał społeczny niezbędnym elementem sukcesu przedsiębiorstwa społecznego - jako 

facylitator dla mobilizowania zasobów 

 

Śledząc rozwój GFIS należy wskazać na jeden kluczowy element. Chodzi o środowisko, 

w którym GFIS działa i które poprzez działania kształtuje. Niezbędnym składnikiem sukcesu 

GFIS był poziom kapitału społecznego, który to GFIS wypracował latami w ramach swoich 

różnych działań. Dotyczy on nie tylko osobistych relacji, lecz także powiązań 

instytucjonalnych ze wszystkimi sektorami: publicznym, społecznym i prywatnym. GFIS i 

jego inicjatywy, w tym przedsiębiorstwa społeczne to nie były inwestycjami tworzonymi bez 

przygotowania lokalnego środowiska, były natomiast poprzedzone licznymi inicjatywami 

społecznymi opartymi o zmobilizowane zasoby i mające odpowiednie osadzenie lokalne.   

 

- wytwarzanie kapitału solidarności - “gorące relacje” pozwalające mobilizować 

zasoby 

 

Analiza mechanizmów doprowadzających do tego, że pomimo wielu trudności, wielu 

problemów finansowych, GFIS wciąż działa, zwiększając skalę aktywności, doprowadził nas 

do identyfikacji przyczyn takiej sytuacji. Kluczowy mechanizm to uruchomienie przez GFIS 

kapitału solidarności, którego niezbędnym elementem jest “gorąca relacja”, wywołująca 

zaangażowanie nie tylko osobiste, ale i instytucjonalne, wspierające GFIS. To wiele mówi o 

sile oddziaływania tego kapitału. Oczywiście jest wiele warunków niezbędnych do jego 
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uruchomienia, (np. odpowiednio rozwinięty kapitał społeczny - jako warunek konieczny - o 

czym piszemy w opracowaniu). Jednak działania przedsiębiorstw społecznych w mniejszym 

lub większym stopniu wywołują owo “gorącą relację” - ale aby przedsiębiorstwo mogło 

nieprzerwanie działać, kluczowe jest aby to “gorąca relacja” z poziomu indywidualnego - 

pojedynczych osób, przeniosło się na poziom instytucjonalny, skutecznie mobilizując zasoby. 

Właśnie to przejście jest kluczowe. W dyskursie publicznym, który próbuje oceniać 

skuteczność ekonomii społecznej i solidarnej owo “gorące uczucie” jest niedoceniane, a to 

właśnie one uruchamia solidarność mobilizującą zasoby wokół tych podmiotów.  

 

- inwestycyjny wymiar wspierania przedsiębiorstwa społecznego 

 

Analiza działań GFIS wskazuje znaczenie pozytywnej roli samorządu lokalnego jako 

aktywnego regulatora finansującego wiele zadań społecznych oraz swego rodzaju arbitra 

godzenia efektywności ze sprawiedliwością społeczną . Oznacza to usytuowanie samorządu  

w roli inwestora wspierającego rozwój kapitału społecznego i jego specjalnej emanacji w 

postaci kapitału solidarnościowego, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości 

usług społecznych oraz wytworzenie nowego pola szans dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ten proaktywny sposób działania samorządu stanowi praktyczne rozwinięcie 

paradygmatu inwestycji społecznych, które zakładają wspieranie działań wyprzedzających i 

prewencyjnych w stosunku do potencjalnie mogących wystąpić problemów oraz łączenie 

instrumentarium ekonomicznego i społecznego. Inwestycyjna optyka oznacza  konieczność 

międzyinstytucjonalnego i międzysektorowego transferu zasobów. Przy tym podejściu 

miejska polityka społeczna nie jest traktowana jako koszt/wydatek z budżetu samorządu 

terytorialnego, ale jako inwestycja w dobrobyt społeczny i w przyszłe pokolenia 

obywateli/mieszkańców (także pracowników, podatników, konsumentów).  
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