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Pełna ścieżka reintegracji w strukturach stworzonych  przez   
Stowarzyszenie „Przystań” 



Historia Ekonomii Społecznej na Ziemi Hrubieszowskiej  
2013 - 2021 

• Stowarzyszenie powstało w 2013 roku, dzięki zaangażowanej grupie lokalnych 
aktywistów skupionych wokół Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Powołali oni do życia Stowarzyszenie „Przystań”, które zajmować się 
miało przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy 
Hrubieszów oraz stanowić organ założycielski i prowadzący Centrum Integracji 
Społecznej. Obecnie liczy 20 osób zaangażowanych w działalność na których 
można zawsze liczyć.  

• W przeciągu ostatnich 8 lat stworzyliśmy środowisko i infrastrukturę w ramach, 
której w sposób zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy wspieramy 
grupę osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. 

• To właśnie Ci ludzie przy wsparciu członków i pracowników Stowarzyszenia, 
stworzyli miejsce widoczne w przestrzeni miasta i gminy Hrubieszów tworzące 
Ekonomię Społeczną Ziemi Hrubieszowskiej. 





Kluby Integracji Społecznej 

• Kluby Integracji Społecznej są u nas pierwszym elementem procesu 
reintegracji społeczno – zawodowej; 

 

• Prowadzimy dwa KIS-y na terenie miasta i gminy Hrubieszów; 

 

• Aktualnie kluby działają tylko projektowo, naszym dążeniem jest 
prowadzenie KIS w sposób ciągły, finansowanie ich działalności przez 
nasze Spółdzielnie Socjalne. 



• Zdjęcie kis 



CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
2013 – 2021 

 400 uczestników otrzymało wsparcie poprzez realizację program 
reintegracji  społeczno – zawodowej; 

Około 80 osób otrzymało zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 
samozatrudnienie, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych; 

 Stworzenie warunków do poprawy jakości życia naszych uczestników i 
ich rodzin; 

 Przygotowanie pracowników do pracy w spółdzielni socjalnej; 

Wypracowanie marki Centrum jako przyjaznego miejsca gdzie ludzie 
otrzymują pomoc. 

 



Pierwsza edycja  



Warsztaty gastronomiczne  

• Przygotowujemy obiady dla dzieci 
szkolnych i prowadzimy bar z 
domowymi obiadami. 

• Przed pandemią wydawaliśmy około 
800 posiłków do ponad 20 szkół z 5 
pobliskich gmin.  

• Warsztat spełnia bardzo ważne 
zadanie, osoby które tam trafiają 
stają się osobami publicznymi, maja 
kontakt bezpośredni z klientem, 
często w najważniejszych urzędach 
państwowych, są docenieni i ważni. 
W lokalu serwowane są głównie 
domowe potrawy. 

 



Warsztat opiekuńczo - porządkowy 

• Do dzisiaj usługami objętych 
zostało ok. 100 osób 
potrzebujących opieki. 

• Umiejętności  zawodowych 
nabyło 60 uczestników 
warsztatu. 

• 5 pań wykonuje usługi 
specjalistyczne i są 
zatrudnione w naszym 
Stowarzyszeniu. 



Warsztat remontowo - rolny 

• Warsztat ważny dla mężczyzn 
głównie z problemem 
alkoholowym. 

• Uczą się, stają się potrzebni, 
pomagają innym potrzebującym. 

• Warsztat zmienia się, 
dostosowuje swoje usługi do 
lokalnych potrzeb. Głównie 
realizuje zadania na zlecenie 
samorządu.  

 



Spółdzielnie socjalne - nowe miejsca pracy  

 Dzięki  współpracy ze Stowarzyszeniem „ Nieobojętni” i  Gminą 
Hrubieszów oraz OWES  powstaje  trzy spółdzielnie socjalne:  

 

• Spółdzielnia socjalna „Kuźnia Talentów” im. St. Staszica 

• Spółdzielnia socjalna „Nasze drogi” 

• Spółdzielnia socjalna „Galeria dobrego smaku” 

 

Razem 20 miejsc pracy  w tym 15 dla absolwentów CIS-u 



 

Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Talentów” im St. Staszica – 
listopad 2018r.   

- produkcja wyrobów garmażeryjnych , głównie pierogów, catering,  
- prowadzenie sklepu z domowa garmażerką,  

- obsługa festynów (dmuchańce, wata cukrowa, popcorn)  
- usługi szkoleniowe i prowadzenie biura rachunkowego –  

obecnie zatrudniamy 9 osób 
 



W 2019 roku Spółdzielnia otrzymała  
I miejsce w kategorii Debiut Roku 

 oraz certyfikat  
Znaku Jakości Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej 2019  
przyznany przez Ministerstwo Rodziny  

Pracy i Polityki Społecznej  
 

W 2020 wszystkie spółdzielnie  
otrzymały Certyfikaty Znaku Jakości 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 

 



 
Spółdzielnia socjalna „ Nasze drogi”- założona z Gminą 
Hrubieszów w 2019 r. - aktualnie zatrudniamy 5 osób 

 • Remonty i naprawa dróg; 

• Remonty i naprawa placów 
betonowych, asfaltowych lub 
szutrowych; 

• Zimowe utrzymanie chodników, 
placów, dróg; 

• Przygotowanie drewna na opał; 

• Prace porządkowe; 

• Utrzymanie i obsługa terenów 
zielonych, ogrodów; 

• Przewóz mebli/sprzętów; 

• Drobne prace remontowo – 
naprawcze; 

 



Spółdzielnia socjalna „Galeria dobrego smaku”   
obecnie zatrudniamy 6 osób, które zajmują się produkcją ciast na 

imprezy okolicznościowe oraz prowadzą kawiarni „ Lalka” w 
Hrubieszowie 

 



Reintegracja społeczna   

• Stała systematyczna praca i wsparcie psychologa dla 
każdego człowieka; 

•Pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów 
rodzinnych, majątkowych; 

•Wyjazdy integracyjno – studyjne;  

•Wspólne obiady; 

•Dbałość o dobre warunki w miejscu wykonywania 
pracy, wizerunek miejsca pracy, tworzenie miejsc 
pracy przyjaznych dla pracowników, klientów; 



 



 
Wspieranie procesu reintagracji  

poprzez realizację projektów 
 

W 2016, 2017, 2018 i 2019 r. Stowarzyszenie realizowało edycje projektu 
„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy 

pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – współfinansowanego 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z 
Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach 

Modelu Krajowej Sieci Reintegracji. 
 
W 2020, 2021 r. realizacja programu „Od wykluczenia do aktywizacji” Priorytet 

II ścieżki reintegracji i priorytet III Włączenie podmiotów zatrudnienia 
socjalnego w Konsorcja Spółdzielni socjalnych współfinansowanego przez 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
 





Konsorcjum – pierwsze kroki 
2019 r. – powołanie Konsorcjum Spółdzielni Socjalnych „Przystań” 

• nawiązanie współpracy miedzy podmiotami - w sposób naturalny 
konsorcjum zawiązane było między naszymi spółdzielniami 
• określenie celu, kierunków współpracy i rozwoju 

2020 r. – początki,  pierwsze kroki, testowanie  
• sukcesywne włączanie kolejnych podmiotów: Centrum Integracji   
Społecznej; Kluby Integracji Społecznej; Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Tłoka” w Koszołach; 
• realizacja programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” 
Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych. 
• pandemia  

2021 r. - rozwój 
• budowanie strategii rozwoju Konsorcjum  
• standaryzacja ścieżki reintegracji  
• stworzenie wspólnej marki dla wszystkich członków Konsorcjum  

 
 





Dlaczego Konsorcjum Spółdzielcze? 

• Potrzeba współdziałania ludzi;  

 

• Wzmocnienie potencjału ekonomicznego; 

 

• Potrzeba organizacyjnego scalenia podmiotów i wykorzystania ich zasobów; 

 

• Potrzeba zwiększenia rozpoznawalności i promocji spółdzielczości; 

 

• Potrzeba wytyczenia wspólnego kierunku rozwoju i optymalizacji zarządzania; 

 

• Potrzeba tworzenia bezpiecznych miejsc pracy; 
 

 



Co się udało?  

• Utrzymaliśmy wszystkie miejsca pracy, zatrudniliśmy dodatkowo 3 osoby; 

• Utrzymaliśmy proces reintegracji uczestników i pracowników; 

• Zatrudnienie menadżera; 

• Stworzyliśmy wspólną markę handlową: „Hrubieszowskie Przysmaki”; 

• Stworzyliśmy wspólną ofertę handlową; 

• Rozpoczęliśmy promocję marki; 

• Wykonaliśmy wizualizację obiektów, floty samochodów, opakowań, etykiet; 

• Otworzyliśmy sklep stacjonarny gdzie sprzedajemy hrubieszowskie 
przysmaki; 

• Uczestnictwo w doraźnych konsorcjach spółdzielni socjalnych przy realizacji 
konkretnych zleceń.  

 

 



Wspólne posiłki, 
wspólna oferta, wspólna 

marka 



Jak poradziliśmy sobie z pandemią 
 

• Dobrzy ludzie wokół – obniżenie czynszu, wyrozumiałość, pomoc; 
• Współpraca z samorządem – pożyczka bezzwrotna, zlecenia szycia 

maseczek, przygotowywania i dowożenia obiadów dla najuboższych, 
zwiększenie dotacji; 

• OWES – mechanizmy zakupowe; 
• Pomoc rządowa – (subwencja z PFR, pożyczka bezzwrotna, umorzenie 

składek ZUS) 
• Realizacja projektów 

- realizacja programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” 
Priorytet III Włączenie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych. 
Priorytet I Usługi reintegracyjne. 

 

 

 

 



Tacy jak Staszic – 200 lat tradycji  

• Ekonomia Społeczna narodziła się w Hrubieszowie za sprawą Stanisława Staszica. 

 

• W 1816 r. St. Staszic utworzył  pierwszą w Polsce i Europie organizację 
spółdzielczą pod nazwą Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania się 
Wspólnie w Nieszczęściach, skupiającą 329 rodzin.  

 

• Staszic tworząc tą organizację oraz „domy zarobkowe” do walki z ubóstwem stał 
się prekursorem w skali europejskiej ekonomii społecznej.  

 

• Hrubieszów jest więc kolebką przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 
Odpowiednikiem domów zarobkowych są  dzisiejsze Centra Integracji Społecznej. 

 

• Tym się szczycimy, pamiętamy i w swoich działaniach przypominamy tą zasłużoną 
dla regionu postać. 

 



Plany na przyszłość  

• Opracowanie strategii rozwoju Konsorcjum; 

 

• Standaryzacja ścieżki reintegracji; 

 

• Eko Ekonomia Społeczna w oparciu o produkt lokalny; 

 

• Organizacja wizyt do kolebki przedsiębiorczości; 

 

• Stały rozwój – bezpieczne miejsca pracy; 



Nasze marzenie… 



Dziękuję za uwagę  
i zapraszamy  

do Hrubieszowa 
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