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Kompendium dobrych praktyk 

Celem dokumentu jest zaprezentowanie dobrych praktyk dotyczących                
przedsiebiorstw bazujących na współpracy oraz stosujących cele                               

ekonomii społecznej oraz ekonomii dzielenia się                                                         
(tzw. Social & Collaborative enterprise). 

 

Jest to zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk, zebranych w 15 krajach Europy. 

 

Publikacja powstała w oparciu o wyniki badania  przedsiebiorstw bazujących na 
współpracy oraz stosujących cele ekonomii społecznej jak i                                       

ekonomii dzielenia się. 

 

Polskojęzyczna wersja dokumentu zawiera przyklady dobrych praktyk na nowy   
model prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie  usług sektora rządowego, 

open source oraz finansowania społecznościowego, kooperatyw i spółdzielni   
społecznych, sprawiedliwego handlu, alternatywnych źródeł energii,                       

alternatywnego transportu oraz alternatywnej ekonomii dla obszarów wiejskich. 

 

Publikacja ta kierowana jest do grupy beneficjentów w kórej skład wchodzą: 

- nowopowstałe, prywatne przedsiębiorstwa start-up; 

- bezrobotni poszukujący zatrudnienia; 

- przedsiębiorstwa, które badają nowe/potencjalne możliwości w zmieniających się 
realiach gospodarczych; 

- władze oraz wspólnoty lokalne, które wspierają aktywne uczestnictwo i otwarty 
dostęp do pełnego wykorzystane zasobów publicznych. 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „C.A.S.E.S. Work - Współdzielenie, 
współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości - nowy model 

prowadzenia działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku pracy”, realizo-
wanego przez Euro-Idea Fundację Społeczno-Kulturalną w latach 2012 – 2014. 
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Partnerzy projektu 

Provincial National Education Directorate of Eskisehir , Turcja 

Agrupamento de Escolas de Arganil , Portugalia 

Euro-Idea Fundacja Społeczno- Kulturalna, Polska 

LOA-Lanzarote Ocean Art, Hiszpania 

VŠĮ Žinių kodas, Litwa 

National Forum Alternatives Practice Initiatives, Bułgaria 

CESEP Centre Socialiste d’Education Permanente, Belgia 

Multicultural Network, Austria 

Prolog GmbH, Szwajcaria 

SEEDS, SEE beyonD borderS, Islandia 

Belvarosi Tanoda Alapitvany, Węgry 

Pathways: Inspirational Development CIC, Wielka Brytania 

CMO Groningen, Holandia 

HANDI JOBS, o. s., Czechy 

Association eSeniors, Francja 
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Wstęp 

Wspólne formy konsumpcji, są obecnie w fazie 

rozwoju i zaliczają się do nich;wspólne korzysta-

nie z zasobów lub przestrzeni (np ogrody 

miejskie), wymiana bezgotówkowa przedmiotów i  

usług(barter) , forma finansowania różnego ro-

dzaju projektów przez społeczności, darowizny , 

wspólnoty mieszkaniowe, grupy zakupowe , 

zrównoważony i ekologicznie przyjazny transport 

(współdzielenie samochodów, rowery miejskie), a 

także recykling przedmiotów i produktów. 

Te praktyki konsumpcji upowszechniają się popr-

zez nowe technologie i mają szerokie zastosowa-

nie w sektorze usług i handlu. 

Te wzorce konsumpcji uwzględniają nowe       for-

my interakcji i bezpośredniej wymiany między 

ludźmi przez co znacząco wpływają na gospo-

darkę oraz kierunek rozwoju przedsiębiorstw. 

Projekty bazujące na  ekonomii społecznej i solidar-

ności, to np. globalne sieci recyklingu "Freecycle" 

lub kwatery dzielone przez turystow na całym 

świecie'' CouchSurfing , a także grupy zakupowe w 

sektorze energii , żywności , itd... 

Przedsiębiorczość społeczna prowadzona nie dla zy-

sku, polega na powiązaniu usług i handlu ze społec-

zną misją.  

Ekonomia społeczna  i Ekonomia dzielenia się w 

przeciwieństwie do innych dziedzin, tworzy nowe 

miejsca pracy, w sektorach: 

- spółdzielnie, koperatywy; 

- wspólne korzystanie z zasobów lub  przestr
 zeni(coworking); 

- finansowanie społecznościowe; 

- produkcja alternatywnej energii; 

- usługi transportowe / systemy takie jak 
 Bike-Sharing, Car-sharing; 

- sprawiedliwy handel; 

- usługi e-administracji oraz open source; 

- ospodarka wiejska; 

- edukacja. 

Przedmiotowa publikacja zawiera skrócone 

wersje dobrych praktyk wspierających przedsi-

ębiorczość społeczną w Europie. 

Czasy się zmieniają. Konsumpcjonizm był trendem wiodącym XX wieku. 

Kryzys gospodarczy i środowiskowy ostatnich lat wpłynął znacząco na za-

chowanie konsumentów.  Zaobserwować możemy nowe wschodzące trendy 

społeczne takie jak ekonomia dzielenia się – ang. collaborative consumption 

– bazująca na bezinteresownym dzieleniu się, wymianie i płatnym wy-

pożyczaniu produktów. Termin ten charakteryzuje pierwszeństwo wykorzy-

stania obiektu lub produktu  a nie posiadanie rzeczy na własność. 
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 Zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk,               

zebranych w 15 krajach Europy  

 

 

 

Dobre praktyki 
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Dobra Praktyka 

Turcja 

G ENCTUR jest członkiem ogólnoświa-

towej sieć organizacji promujących wolontariat 

takich jak CCIVS (Międzynarodowy Komitet 

Wolontariatu) oraz  sojuszu europejskich or-

ganizacji wolontariatu takich jak Service Civil 

International (międzynarodowy projekt wolon-

tariatu międzykulturowego). 

 

GENCTUR ma na celu zachęcenie młodzieży 

tureckiej do poszerzania horyzontów łącząc po-

dróże i wolontariat w celu rozwoju osobistego, 

w celu przejmowania nowych wartości oraz aby 

budować wzajemne zaufanie i możliwość poko-

jowej współpracy narodów. 

GENCTUR wysyła około 600 wolontariuszy tu-

reckich we wszystkich grupach wiekowych (od 

14 do 99 lat,  w przewadze są to osoby w wieku 

18-30) i zarządza grupą około 300 zagrani-

cznych wolontariuszy przebywających w Turcji. 

 

Jedną z form działalności GENCTUR  jest or-

ganizacja workcampów w różnych częściach 

świata. 

 

Workcamp (z ang. - praca na obozie) jest to 

obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego 

międzynarodowa grupa wolontariuszy razem 

pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub or-

ganizacji pozarządowej. Celem, oprócz 

wykonania powierzonego zadania realizującego 

określone dobro wspólne, jest również 

wzajemne poznanie oraz integracja uczestników 

projektu i lokalnej społeczności.  

 

Zdecydowana większość workcampów to pro-

jekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 

tygodni).  Wolontariusze pracuja po 6 godzin 

dziennie , 5 lub 6 dni w tygodniu. 

 

Sektor: Alternatywny transport i nowoczesna 

logistyka  

Co : GENCTUR - podróże i wolontariat  

Kto: GENCTUR ogólnoświatowa sieć organizacji 

promujących wolontariat  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Turcja 

W zamian otzrymują bezpłatne zakwaterowanie 

i wyżywienie , od lokalnej społeczności, dla 

której pracują. 

Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe.       

W workcampach biorą udział osoby w             

różnym wieku. 

Oprócz zgrupowań wolontariuszy GENCTUR 

wysyła również młodych ludzi na kursy języ-

kowe, wymiany młodzieżowwe, krótko lub 

długoterminowe. 

Dział podróży dla młodych turystów i stu-

dentów oferuje i rozpowszechnia ekonomiczne  

rozwiązania oraz modele podróżowania. 

GENCTUR jest pionierem w Turcji, ponieważ 

zachęca bezrobotnych młodych ludzi do        

 

pracy w turystyce.  

Posiada również reformistyczne podejście 

zatrudniania i zachęcanie kobiet do pracy w 

tym sektorze. 

Beneficjenci, zarówno na poziomie lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym  poszerzają ho-

ryzonty, zyskują pewność siebie oraz są dop-

ingowani do podróżowania i odkrywania od-

miennych kultur. 

 

Ta inicjatywa może zostać przeniesiona do ró-

żnorakich sektorów. Wierzymy, że oferujjąc 

możliwości oraz dając szansę młodym ludziom, 

mogą osiągnąć wszystko, czego tylko pragną. 

 

Kontakt:  

www.genctur.com.tr  
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Dobra Praktyka 

Portugalia 

P rojekt przewiduje prowadzenie procesu rewitali-

zacji i odbudowy nieomal opuszczonej i wymarłej maleńkiej 

miejscowości. Głównym celem jest ratowanie niepowtarzalne-

go stylu budownictwa, które wykorzystuje  lokalne zasoby skał 

łupkowych. 

Celem projektu jest danie impulsu do ratowania lokalnej, 

niepowtarzalnej i unikatowej kultury budownicwa oraz zacho-

wanie dziedzictwa kulturowego i architektonicznego.  

Projekt jest dobrym przykładem nadania międzynarodowej 

rangi stosunkowo lokalnemu przedsięwzięciu. 

Z odbudowy osady czerpią radość ludzie z różnych krajów. 

Międzynarodowa społeczność w Soito nadaje projektowi 

niebywałej dynamiki, a powstające wsólnymi siłami dzieło 

pozwala na życie zgodnie z naturą. 

Oryginalność przedsięwzięcia polega również na tym, że jego 

spontaniczni sponsorzy stają się również beneficjentami 

wspólnych i indywidualnych działań. 

Dzięki odbudowie wioski, zniwelowany zostanie efekt depopu-

lacj oraz odizolowania miejscowości. 

 

Projekt ten przyczyni sie do zachowania dziedzictwa kultu-

rowego jak i ochrony środowiska naturalnego. 

Innowacyjność projektu polega na wykarzystaniu elementu 

marketingowego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe. 

Dzięki kosekwentnej popularyzacji przedsięwzięcia pozornie 

skazana na zapomnienie obyczajowość nagle znajduje swoich 

zagorzałych zwolenników i przeżywa swój renesans.  

 

Niemały w tym udział ma zastosowanie współczesnych możli-

wości społecznego komunikowania sie poprzez internet. Por-

tale społecznościowe pozwalają na podtrzymywanie dynamiki 

zainteresowania projektem u ludzi z różnych zakątków Europy 

a tym samym umożliwiają dalszą metamorfozę wioski z 

pożytkiem dla lokalnej społeczności. 

Dzięki realizacji projektu zapomniany i opuszczony region zy-

skuje szanse nowego rozwoju i stania się ważnym punktem na 

turystycznej mapie Portugalii, a ciekawi świata turyści zyskują 

jeszcze jedną możliwość zaspokojenia swoich zainteresowań. 

W podobny sposb można próbować eksponować dziedzictwo 

lokalnej kultury w każdym zakątku świata. Model działania 

poprzez swoiste sprzężenie zwrotne wydaje się być bardzo 

skuteczny w osiąganiu założonego efektu.  

Sektor: Gospodarka wiejska  

Co : Prowadzenie procesu rewitalizacji i odbudowy 

opuszczonej i wymarłej wioski.  

Gdzie: Soito, region Coimbra,  Portugalia  

Kto: Association Lousitânea - grupa obywatelska.   

Kiedy: Komisja powstała 12 października 1954 

roku, ponownie reaktywowana około 9 lat  

Kontakt:  

http://www.youtube.com/watch?v=EUx7oAL1j7M   

http://www.goisproperty.com/Gois_Portugal/colmeal -Villages/Soito.html  
http://soitoaldeiapreservada.blogspot.pt/  
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Dobra Praktyka 

Polska 

P rogramy stypendialne, 

edukacyjne i grantowe.  

Projet zrezsza 50 000 mieszkańców   

w czterech gminach:                        

Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie. 

Stypendium społecznościowe przewiduje finansowe wsparcie 

dla utalentowanych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin wraz z 

elementami edukacji ekonomicznej i zarządzania dobrami.  

 

Górskie, rolnicze obszary z surowym klimatem. Gęstość zalu-

dnienia: ok. 50 osób na km2, bezrobocie na poziomie 25%. 

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika udowodnił, że nawet w 

takich warunkach można zmobilizować lokalną społeczność do 

wspólnego działania. 

Program  scala wokół siebie lokalną społeczność jak również 

przedstawicieli władz lokalnych. 

Stypendia wyrównują szanse edukacyjne i życiowe dzieci z 

obszarów wiejskich i dzieci z ubogich rodzin.    

 

W tej inicjatywie ludzie są najważniejsi, są zaangażowani w 

zbieranie funduszy, przygotowywanie dokumentów, udziela-

nie  i rozprowadzanie stypendiów jak również w przygotowy-

wanie wydarzeń zarówno dla uczestników jak i darczyńców.  

 

Ważne jest budowanie świadomości wokół nas, że każdy lubi 

być potrzebny i pracować czy pomagać innym–choć wielu nie 

zdaje jeszcze sobie z tego sprawy. Los dzieci stanowi cel pro-

jektu, gdyż to właśnie one stanowią naszą przyszłość. Bardzo 

ważne jest też zachowanie przejrzystości na każdym etapie 

projektu: od zbierania informacji na temat potencjalnych 

darczyńców na poziomie lokalnym, regionalnym czy 

krajowym, w procesie zbierania funduszy oraz w podejściu do 

wspierających, skończywszy na procesie przyznawania stypen-

diów, w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień.  

 

Sektor: Finansowanie społecznościowe  

Co : Program stypendialny dla dzieci i młodzieży„Z 

rączki do rączki”  

Gdzie: Wójtowice, Polska oraz teren gmin 

Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i 

Stronie Śląskie.  

Kto: Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu 

Śnieżnika (FLMŚ)  

Kiedy: Program stypendialny uruchomiono w maju 

2010 r stowarzyszenie działa od 1997 r.  

Projekt w realizacji  

 



11    Zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk, zebranych w 15 krajach Europy                   LDV C.A.S.E.S. WORK  

 

 

 

Dobra Praktyka 

Polska 

Główną korzyścią dla społeczności  jest wspóludział oraz zaan-

gażowanie poprzez zapewnienie podstaw do przyszłego 

rozwoju nowych inicjatyw wychodzących od utalentowanych, 

choć biednych młodych ludzi. Wszysto to w celu budowania 

przedsiębiorczości, oraz rozwoju regionu jak i przeciwdziałania 

bezrobociu. 

Gdy wypłacono stypendia,  losy stypendystów były śledzone 

przez stowarzyszenie i innych zainteresowanych. Wszyscy 

stypendyści byli promowani przez stowarzyszenie w Interne-

cie oraz na portalach społecznościowych jak również byli 

zapraszani do udziału w lokalnych wydarzeniach.  

 

W ciągu 15 lat istnienia stowarzyszenia przyznano: 700 

grantów dla lokalnych inicjatyw, 900 stypendiów dla utalento-

wanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

średnich jak również studentów szkół wyższych.  

 

Mocne strony projektu to rozwój wzajemnego zaufania oraz 

pozytywnego nastawienia wśród członków lokalnej społec-

zności. Jest to ogromne wsparcie dla biednych, choć utalento-

wanych dzieci. Stypendia spowodowały, że zaangażowanie 

uczniów w życie szkoły, ich ciężka praca oraz sukcesy zostały 

zauważone przez członków lokalnej społeczności. Dorośli 

zaczęli wspierać młodych.  

Projekt pozwala na budowę mocniejszych fundamentów za-

trudnienia a w konsekwencji budowę lepszej przyszłości dla 

lokalnej społeczności. Poprzez wyrównywanie szans eduka-

cyjnych i życiowych młodych ludzi, można osiągnąć pozytywne 

efekty ekonomiczne w długookresowej perspektywie. 

 

Praktyka ta może być dobrym wzorem  dla innych gmin oraz 

lokalnych społeczności. 

 

Sektor finansowania społecznościowego jest skazany na ciągły 

wzrost a to za sprawą internetu, który umoźliwia dorarcie do 

szerokiej grupy odbiorców. 

W tym celu naleźy kontynuować: 

- promocję finansowania społecznosciowego, 

- popularyzować inicjatywy charytatywne, 

- zmiany prawne mające na celu uczynienia z crowdfundingu 

metody finansowania, 

- wsparcie dla inicjatyw z zakresu e-obywatelstwa, 

- wsparcie dla finansowania organizacji pozarządowych, 

- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Kontakt:  

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (FLMŚ)  

Wójtowice, ul. Górna 19, 57‐516 Stara Bystrzyca, Poland  

Telephon/fax: +48 74 811 18 80, e‐mail: flms@ng.pl, www.flms.pl  
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Dobra Praktyka 

Litwa 

O rganizacja zajmuje się uprawą, zbiorem, susze-

niem i sprzedażą ziół.  Realizacja programu "12 

kroków" dla osób z problemami uzależnień. 

Główne założenia 

Posdtawową ideą była możliwość uzyskania dodatkowego 

stabilnego dochodu w celu realizacji programu dla osób z pro-

blemami uzależnień. Jednym z celów było skupienie we wspól-

nej działalności osób z uzależnieniami. 

Problem stanowił brak środków finansowych oraz koszty 

suszenia ziół, które stanowią od 50% do 70% wszystkich 

kosztów. Naczelna koncepcja to usprawnienie procesu susze-

nia ziół poprzez wykorzystanie energii solarnej. 

Oczekiwane rezultaty to obniżenie kosztów suszenia ziół, 

dodatkowy dochód dla społeczności oraz społeczna reinte-

gracja środowiska z problemami uzależnień. 

Zarządzanie  

Stworzono 1,3 ha upraw z 15 gatunkami ziół. W 2005 r. zorga-

nizowano sieć sprzedaży. 

 

 

Budynek z cegły obłożono drewnianymi panelami i skon-

struowano dach pokryty panelami solarnymi. Sukcesywnie 

projektowano i dorabiano stanowiska wstępnej obróbki ziół, 

instalację suszarni, pakowalni i magazynu, w obiekcie 186 m2. 

Budynek wyposażono w dwa tysiąc litrowe pojemniki na pali-

wo stałe wykorzystywane kiedy nie ma słonecznej pogody 

oraz w nocy. 

Kryteria innowacyjności 

Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu alterna-

tywnych źródeł energii do zastosowań komercyjnych, oraz 

powiązania go ze społecznym aspektem przedsięwzięcia. 

Efektem niekonwencjonalności i innowacyjności projektu było 

duże zainteresowanie jego wdrażaniem. To z kolei pomogło 

skupić i zintegrować wokół jego realizacji osoby z grupy uza-

leżnień, jako beneficjentów–nie jedynych–przedsięwzięcia. 

Jest to dobry wzorzec działania łączącego cele ekonomii 

społecznej za pomocą wykorzystania innowacyjnych technolo-

gii energetycznych (ekologicznych żródeł energii). 

Sektor: Alternatywne źródła energii  

Co : Kolektory solarne w suszarni ziół. Realizacja 

programu dla osób z problemami uzależnień.  

Gdzie: Panara, region Varėnos, Litwa  

Kto: wspólnora Full House  

Kiedy: Rok założenia 2005  

Projekt w realizacji  

Kontakt:  

 



13    Zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk, zebranych w 15 krajach Europy                   LDV C.A.S.E.S. WORK  

 

 

 

Dobra Praktyka 

Bułgaria   

G łówny cel przedsięwzięcia to 

zmniejszenie dysproporcji pomiędzy cenami 

producentów, a cenami na rynku deta-

licznym. Dodatkowo promowane jest dziele-

nie się rzadziej używanymi dobrami i produk-

tami czyli praktykowanie zasad „ekonomii 

dzielenia sięʺ tzw. Sharingu. 

Na zawyżonych cenach detalicznych sprzed-

wców tracą zarówno konsumenci jak i produ-

cenci.      

Przedmiotowy projekt przewiduje prowadzenie ewidencji    

cen na poszczególne produkty jak i cykliczne uaktualnianie 

tego spisu oraz upowszechnianie tych informacji. Co roku   

jest organizowany i aktualizowany katalog producentów oraz 

cen ich produktów. 

Projekt ten ma potencjał rozwojowy i jest na etapie 

wdrażania. 

Główne problemy przy lansowaniu to dotarcie do jak najsze-

rszej rzeszy beneficjentów. 

Projekt jest skierowany głównie do podmiotów o socjalnym 

charakterze działalności, a te nie zawsze wykazują dużą      

aktywność. 

Oczekiwane rezultaty to systematyczne wprowadzanie  

nowego modelu ekonomicznych praktyk i zasad tzw 

„ekonomii dzielenia sięʺ. 

Metody realizacji projektu   

Dzięki nowym technologiom komunikacji IT można dotrzeć    

do bardzo wielu potencjalnie zainteresowanych bene 

ficjentów.,   a utworzenie internetowej platformy pozwala 

angażować wszystkie zainteresowane strony oraz uefektyw-

niać działania.                                                                                                                                         

Projekt służy lepszemu zaspokajaniu potrzeb konsumenckich, 

zwłasza w miejscach oddalonych od dużych handlowych ośro-

dków. 

Kryteria ekonomiczne            

Projekt stwarza możliwość tworzenie małych centrów bizne-

sowych ułatwiających dostęp po przystępnych cenach do 

nieograniczonej palety towarów i usług na miarę potrzeb lo-

kalnych społeczności. 

Inicjatywa ta skraca drogę  pomiędzy producentami a konsu-

mentami. Kwestą czasu jest szersze upowszechnienie tej 

nowej praktyki. Nie są również dokładnie sprecyzowane ramy 

prawne przedsięwzięcia. 

Praktyka ta może być dobrym wzorem dla innych gmin oraz 

lokalnych społeczności. Może być zastosowana w różnych 

branżach. 

Sektor: Sprawiedliwy handel / Kooperatywa  

Co : Międzynarodowa platforma aktywności 

obywatelskiej - gryupa zakupowa  

Gdzie: Sofia, Bułgaria  

Kto: Spółdzielnia „Bez pośredników” oraz 

partnerzy realizujący projekt „Poziome netʺ  

Kiedy:  

Projekt na etapie wdrażania   

Kontakt:  
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Dobra Praktyka 

Belgia 

B raseria de la Lesse, to przedsięwzięcie prowadzo-

ne na zasadach spółdzielni społecznej. Utworzyło 

ją w 2011 roku grono przyjaciół w małej miejscowości Roche-

fort położonej w centrum Eprave. 

 

Geneza, założenia, tło, kontekst; 

Pasjonaci piwa, nieusatysfakcjonowani sposobem funkcjono-

wania aktualnie dominującego systemu ekonomicznego, popr-

zez to przedsięwzięcie chcieli większej partycypacji w rozwoju 

terenów wiejskich. Kierując się również troską o przyszłość 

swojego regionu postanowili utworzyć nowy lokalny browar, 

co przy okazji poszerzałoby ofertę regionalnych produktów.   

Organizatorzy przedsięwzięcia postanowili określone dochody 

z browaru reinwestować w rozwój działalności dla kontynuacji 

i rozwoju wyznaczonych celów społecznych. 

 

 

Znaczenie socjalne 

W zamyśle twórców przedsięwzięcia warzenie piwa nie miało-

by być celem samym w sobie. Ich projekt miałby mieć szerszy 

wpływ na lokalne ożywienie ekologicznej produkcji płodów 

rolnych i przetworów. 

 

Historia 

W październiku 2010 roku zrodziła się idea rewitalizacji 

działającego dawniej na tym terenie browaru „Rochefortoise". 

Ten projekt zrodził się w towarzystwie Buissonville-grupie 

przyjaciół skupionej wokół kultywujących stare lokalne tradyc-

je piwoszy i związanego z tym folkloru. 

 

 

 

 

 

 

Sektor: Kooperatywa, spółdzielnia społeczna  

Co : Ekologiczna produkcja piwa, Browar Braseria 

de la Lesse  

Gdzie: Éprave, Rochefort, Belgia  

Kiedy: Rok założenia 2011  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Belgia 

Zarządzanie 

Organizacją przedsięwzięcia zajęło się 4 ochotników z Bractwa 

Busson, którzy na zasadzie wolontariatu pracowali przy 

wdrażaniu i zarządzaniu projektem. Udało im się uzyskać 

wsparcie nieomal 160 farmerów, jak również spółdzielni i or-

ganizacji.  

 

Korzyści 

Ambicją organizatorów było, aby uruchomić browar, a następ-

nie użyć go jako dżwigni dla rozwoju innych działalności o cha-

rakterze agrarnym, ale również kultury i turystyki. Mamy nad-

zieję, że działania te mogą stać się dobrym przykładem gospo-

darowania dla dobra wspólnoty, oraz propagowania gospo-

darki przyjaznej dla środowiska. 

 

Elementy efektu ekologicznego 

 

Żeby mieć najlepsze biologiczne piwo, trzeba mieć do dyspo-

zycji i rozwijać nieszkodliwe dla środowiska rolnictwo. Dopiero 

połączenie obu elementów daje nam pewność, że nasze piwo 

jest w100% ekologiczne. Zakładany cel ekologiczności nie zo-

stał jeszcze w pełni osiągnięty, ale mamy nadzieję, że wkrótce 

doprowadzimy do tego by wszystkie składniki potrzebne do 

produkcji piwa były w 100%  bilogoczne. 

 

Kontakt:  

Brasserie de la Lesse  
43b, rue du Treux  
5580 Éprave, Rochefort, Belgique  

www.brasseriedelalesse.be  
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Dobra Praktyka 

Austria 

N asz projekt ma na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz wspomaganie utalentowanych 

młodych ludzi, którzy często z powodu braku znajomości 

języka niemeickiego lub z powodu braku doświadczenia i 

pewności siebie, nie podejmuja wyzwań zawodowych i nie 

rozwijaja swoich taletów. 

 

Koncepcja jest dość prosta: oferujemy wsparcie (Informacje) 

w założeniu przedsiębiorstwa w ramach grup młodzieży która 

przybywa do naszych ośrodków młodzieżowych oraz tych, 

którzy uczestniczą w naszych projektach unijnych. 

Zaczynamy skromnie, wspierając jednego młodego człowieka. 

Ale to dopiero początek. 

19 letni D. Halidow to młody człowiek z talentem projektanta 

mody - który ma zamiar doskonalić swoje umiejętności w 

szkole projektowania ubioru  - wylansował własną markę 

"Gringo". Ten produkt to bardzo stylowy self-made, oferuje 

koszule, kurtki itd. 

 

Korzystając z finansowego wsparcia Cash for Culture nasz po-

dopieczny realizuje swoje marzenie i organizuje swój pierwszy 

pokaz mody z koncertem hip-hopowym. Cash for Culture

(Gotówka dla Kultury) jest to lokalny, wiedeński, łatwodo-

stępny grant. Młodzież może otrzymać bez zbędnych biu-

rokratycznych przeszkód wsparcie do 1000 euro w celu reali-

zacji działań kulturalnych. 

 

W Austri uruchomienie własnej inicjatywy przez młodych ludzi 

jest wolne od opłat. 

Pozostaje jedynie do opłacenia koszt ubezpieczenia zdrowot-

nego w wysokości 157 euro miesięcznie. 

Jak wspieramy naszego młodego przedsiębiorcę? 

Napisaliśmy razem projekt /koncepcje biznesową, a teraz 

wspólnie  organizujemy pokaz mody; 

Pomogliśmy w stworzeniu znaku graficznego oraz wydrukowa-

liśmy wizytówki. Teraz nasz podopieczny posiada 250 swoich 

wizytówek, by dystrybuować nimi wśród swoich partnerów 

biznesowych lub zainteresowanych młodych ludzi. 

Sektor: wspólne korzystanie z zasobów lub 

przestrzeni(coworking)  

Co : Wsparcie dla młodych przedsiębiorców  

Gdzie: Wiedeń, Austria  

Kto: Stowarzyszenie Multicultural Network  

Kiedy: Okres działania 2013  

Projekt na etapie wdrażania   
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Dobra Praktyka 

Szwajcaria 

F inansowanie społecznościowe( z ang. Crowd fun-

ding) to forma finansowania różnego rodzaju projektów przez 

społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zor-

ganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finanso-

wane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat 

dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. 

Wemakeit jest największą platformą Finansowania społec-

znościowego w Szwajcarii do spraw kultury i kulturoznawstwa.  

Platforma internetowa przyjmuje rolę promotora, mecenasa a 

zarazem marszanda sztuki.  

 

 

Platforma internetowa oferuje artystom możliwość szybkiego 

finansowania projektów oraz promowanie ich talentu. To 

odbiorcy sztuki zapewniają finansowanie projektów we wszy-

stkich fazach lub tylko części cyklu produkcji. W zamian za 

wsparcie, darczyńca  otrzymuje ekskluzywne nagrody.  

 

 

 

Artyści, muzycy, filmowcy, zespoły projektantów i fotografów, 

dzieki Wemakeit pozyskali nieocenioną pomoc i dotarli do 

szerszej publiczności. Do tej pory sfinansowano 550 projektów 

na łączną kwotę 4.000.000 franków szwajcarskich. Od niedaw-

na również stowarzyszenia, organizacje non-profit, komitety 

sąsiedzkie mają możliwość rrealizowania swoich inicjatyw na 

tej platformie. 

 

 

Trochę faktów: stan z maja 2014 

Składki otrzymane do tej pory 3'943,411 CHF (w euro)  

Darczyńcy 24,506  

Zwycięskie projekty zakończone sukcesem 539  

Wskaźnik sukcesu 66%  

Największa kwota pobrana (Bianca Story) 91,662 Euro  

 

 

Sektor: Finansowanie społecznościowe  

Co : Wemakeit -  Platforma internetowa 

finansowania społecznościowego  

Gdzie: Szwajcaria  

Kto: Jurg Lehni, Johannes Gees, Rea Eggli.  

Kiedy: Rok założenia 2012  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Szwajcaria 

 

 

 

 

Sektor finansowania społecznościowego jest skazany na ciągły 

wzrost a to za sprawą internetu, który umoźliwia dorarcie do 

szerokiej grupy odbiorców. 

Wkrótce loklane europejskie platformy crowdfoundingowe 

takie jak Wemakeit mogą stać się potegą na skale ogólnoświa-

tową. 

 

 

 

 

W tym celu naleźy kontynuować: 

- promocję finansowania społecznosciowego 

- popularyzować inicjatywy charytatywne 

- zmiany prawne mające na celu uczynienia z crowdfundingu 

metody finansowania 

- wsparcie dla inicjatyw z zakresu e-obywatelstwa 

- wsparcie dla finansowania organizacji pozarządowych 

- wsparcie inwestorów na rynku kapitałowym 

- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Kontakt:  

www.wemakeit.ch  

https://www.youtube.com/watch?v=BrROMLxTQn8  
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Dobra Praktyka 

Węgry 

I nicjatywę prowadzenia ekologicznego chowu kurcząt 

zainicjowała para rolników - Gabor i Jozsef - którzy szuka-

li   alternatywy dla masowo chowanych kurczaków rodem z       

przemysłowej fermy. 

Dla swojej ekologicznej hodowli drobiu odkryli pewien po-

tencjał wśród lokalnych gospodarstw rolnych, które zgodziły 

się na szczególną formę kooperacji,  przeznaczając własne 

tereny pod pastwiska i wybiegi dla „szczęśliwych kurʺ. 

 

Program " Zostań rolnikiem " łączy hodowców ekologicznych 

kur wraz z odbiorcami tego towaru. Klienci mogą zaadopto-

wać oraz kupić kurczaka.  

Wchodząc w program " Zostań rolnikiem " klient a zarazem 

konsument płaci równowartość 9 pisklaczków. Rolnicy zaś 

rozpoczynają chów piskląt, karmiąc je i dbając o nie.  

 

 

Klient ma prawo odwiedzić gospodarstwo rolne w którym 

chowają się jego kurczątka lub może poprosić o zdjęcia. W ten 

sposób zwierzęta są hodowane lokalnie , pasą się na wybiegu i 

stają się o wiele bardziej smaczne i zdrowe. 

Podział zysków i korzyści wygląda następująco: 

Konsument otrzymuje 4 odchowane kury gotowe do spożycia, 

organizator programu 2 kury. Rolnikowi, który chował 

zwierzęta przypadają 3 egzemplarze. W ten sposób wszyskie 

strony czerpią zysk i wszystkim to przedsięwziecie się opłaca. 

 

Program ekologicznego chowu działa od 2010 roku i istnieje 

zamysł na poszerzenie chowu o inne gatunki zwierząt oraz 

zaangażowanie więcej miejscowych rolników w to przdsi-

ęwzięcie. Przez ostatnie trzy lata udało się zmodernnizować 

logistykę oraz system dystrybucji. Istnieją jednak pewne 

aspekty i potencjalne zagrożenia w prowadzeniu takiej hodo-

wli, tak jak choroby zwierząt, zabezpieczenie pastwisk przed 

kradzieżą inwentarza itp., które muszą być wzięte pod uwagę 

w celu dokonania ulepszeń. 

Sektor: Kooperatywa  

Co : " Zostań rolnikiem " - ekologiczny chów kurcząt  

Gdzie: Węgry  

Kto: 

Kiedy: Okres działania od  2010  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Wielka Brytania 

S klep we wsi Lydbury North w hrabstwie Shropshirei 

założono w 2003 r. Jest on punktem sprzedaży ar-

tykułów spożywczych oraz towarów na zamówienie a dwa 

razy w tygodniu świadczone są usługi pocztowe.  

Sklep został zorganizowany i prowadzony przez Stowarzysze-

nie Społeczne, kórym administruje zarząd wybierany 

rokrocznie  na zwyczajnym walnym zgromadzeniu przez po-

nad 100 członków. 

 

Sprzedaż detaliczna i bieżąca obsługa codziennych czynności 

handlowych jest świadczona społecznie. Bodźcem do zorgani-

zowania tego społecznego przedsięwzięcia było zamknięcie 

działających wcześniej w tym samym lokalu komercyjnych 

delikatesów. Najbliższy punkt handlowy znajdował się w od-

ległości 6 km, a w tym kierunku nie było żadnego środka tran-

sportu publicznego. 

 

 

 

 

Społeczny minimarket działa tak już 10 lat.  

Nadwyżki finansowe wypracowane przez ten społeczny punkt 

sprzedaży są rozdysponowywane na drodze wspólnych usta-

leń członków organizacji. 

 

 

Kryterium innowacyjności       

Po dziesięciu latach swojej działalności sklep stał się wzorem 

do otwarcia drugiego punktu zaopatrzenia lokalnej społec-

zności. Działając w ramach tej samej wspólnoty nie jest on 

konkurencją dla istniejącego już minimarketu, a służy jedynie 

ułatwieniu dostępu do towarów w rozproszonej terytorialnie 

wiosce.  

Dopasowania do potrzeb mieszkańców wioski stanowi o jego 

kryterium innowacyjności. 

 

 

Sektor: Gospodarka wiejska  

Co : Alternatywna ekonomia dla obszarów 

wiejskich  

Gdzie: Lydbury North, Shropshire, Wielka Brytania  

Kto: Lydbury North Community Shop Association  

Kiedy: Rok założenia sklepu 2003 r.  
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Dobra Praktyka 

Wielka Brytania 

 

 

 

Wymiar praktyczny przedsięwzięcia  

Mijscowa ludność zaopatrując się blisko miejsca swoje-

go zamieszkania, oszczędza pieniądze i czas potrzebny 

na wyjazd na zakupy, a także zyskuje, wykorzystując 

nadwyżki finansowe z działalności sklepu na potrzeby 

wspólnoty. 

Ponadto działalność biznesowa i społeczna odsłania 

nowe perspektywy pozwalające wykorzystać te doświa-

dczenia do poszerzenia zakresu przedsięwzięć pożytec-

znych dla mieszkańców wsi. 

 

 

 

 

Nie do przecenienia jest również czynnik integracji środowiska 

wiejskiego. 

Kryteria możliwości powielania modelu działania. 

Model działania może być zaadoptowany do zorganizowania 

różnych przedsięwzięć społecznościwych. Inicjaytywa dobrze 

sprawdza się na szczeblu lokalnym, gdzie społeczności mogą 

same zadbać o swoje potrzeby. 
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Dobra Praktyka 

Holandia 

N aszą dobrą praktyką jest unikatowy, oparty na 

zaawansowanych technologiach open source  

smartphone, produkowany w miarę możliwości na zasadach 

sprawiedliwego handlu. 

Wizją pomysłodawców jest gospodarka oparta na bardziej 

sprawiedliwych zasadach. Wymaga to przede wszystkim   

transparentności na wszystkich etapach wytwarzania i        

sprzedaży produktu. 

Aby uzyskać certyfikat Fairtrade, produkt musi być wyprodu-

kowany przez organizacje (producenta: najczęściej spółdziel-

nię produkcyjną bądź przedsiębiorstwo głównie w krajach 

rozwijających się oraz nabywcę: partnerów producentów w 

krajach rozwiniętych: głównie przedsiębiorstwa bądź stowar-

zyszenia), które w produkcji i handlu spełniają następujące 

kryteria: 

 

 

 

 

- bezpośredni handel; 

- uczciwa cena; 

- długoterminowe zobowiązania: nabywca powinien nawiązy-

wać długoterminową relację handlową z producentem. 

- dostęp do kredytu: producenci mogą żądać od nabywców 

kredytu lub przedpłaty do wysokości 60% ceny zakupu. 

- demokratyczna i transparentna organizacja; 

- ochrona środowiska; 

- rozwój lokalnych społeczności; 

- opłacenie opłat udziału w systemie przez jego członków: 

zarówno producentów jak i nabywców. 

 

 

 

Sektor: Open source  

Co : Fairphone – produkcja telefonu z 

uwzględnieniem zasad fairtrade  

Gdzie: Amsterdam, Holandia  

Kto: Waag Society, organizacja rozwoju Niza oraz 

agencja komunikacji Schrijf -Schrijf  

Kiedy: Kampania rozpoczęła się w 2010 roku.  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Holandia 

 

Pomysłodawcy produktu Fairphone chcą urzeczywistnić 

społecznie sprawiedliwą dystrybucję towarów. Fairphone to 

smartfon, który stawia ludzi i wartości społeczne na pierwszy 

plan.  

 

Innowacyjność    

Jest to absolutnie nowatorskie przedsięezięcie. Fairphone 

wypełnia rynkową lukę, ponieważ taki pomysł jeszcze nigdzie 

nie był realizowany. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na 

zrównoważony, sprawiedliwy handel. Fairphone zawira odt-

warzacz MP3 w wrsji „fairʺ. Taki produkt nie jest jeszcze do-

stępny na rynkyu w wersji Fairtrade. Mamy zatem do czynie-

nia z pionierem w branży. 

 

Recykling i reutylizacja odpadów elektronicznych jest wyzwa-

niem XXI wieku. 

Projekt smartphone to nie tylko produkcja nowego telefonu; 

jest to również poszukiwanie lepszych sposobów radzenia 

sobie z odpadami generowanymi przez szybko rozwijający się 

sektor elektroniki. 

 

Korzyści społeczne to transparentność poszczególnych etapów 

powstawania i sprzedaży smartfonów. Służy to zarówno kon-

sumentom jak i uczciwym wytwórcom i sprzedawcom, 

przciwdziała to wyzyskowi pracowników, a także nieuczciwej 

konkurencji. 

 

Z każdego sprzedanego Fairphone, € 3 przeznaczone jest na 

tworzenia projektów w krajach rozwijających się, gdzie 

bezpieczny recykling odpadów elektronicznych  nie jest 

jeszcze praktykowany. Aspekt reinwestycji zysku działa 

stymulująco na twórców, dystrybutorów jak i konsumentów 

tych dóbr. 

 

Krótkim i długoterminowym celem projetu jest gospodarka 

oparta na wartości sprawiedliwego podziału pracy i zysków, w 

miejsce małotransparentnej dżungli w której naczelną war-

tością jest chęć zysku za wszelką cenę. 

 

Kontakt:  

www.fairphone.com    www.waag.org  

www.niza.nl      www.schrijf-schrijf.nl  
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Dobra Praktyka 

Czechy 

D obra praktyka rozwiązuje problem bezrobocia 

osób niepełnosprawnych.   

Zatrudnienie takich osób jest teraz wspierany przez rząd. Ce-

lem projektu jest możliwość integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych poprzez zatrudnianie tych osób bez 

wsparcia finansowego ze strony państwa.  

 

Niepełnosprawni mają często zredukowane możliwości cod-

ziennego dojazdu do pracy ze względu na ograniczoną mobil-

ność oraz ze wzgledu na bariery arhitektoniczne.  

 

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują 

rentę od państwa, ale w przypadku, gdy nie posiadają dodat-

kowych źródeł dochodu (np. z pracy zarobkowej), stają się 

dodatkowo  odbiorcami innych zasiłków rządowych. 

 

 

 

Świadczona przez naszą firmę usługa polega na tym, że popr-

zez zatrudnianie osób niepełnosprawnych oferujemy księgo-

wości płac dla firm, które nie mają swoich stałych, etatowych 

księgowych i korzystają z tego rodzaju usług w formie ou-

tsourcingu. 

 

Korzyści dla beneficjentów: 

- wzmocnienia wizerunku lub reputacji firmy, która wspiera 

osoby niepełnosprawne; 

- obniżenie kosztów usług księgowych; 

- społeczna inkluzja osób z niepełnosprawnością 

 

Po udanym starcie projektu, chcielibyśmy skupić się na rozwo-

ju tej inicjatywy poprzez wzbogacenie naszej oferty o usługi 

pełnej księgowość dla firm. 

Sektor: Kooperatywa  

Co: Usługi księgowe dla firm świadczone  przez 

niepełnosprawnych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

Gdzie: Dětmarovice, Czechy  

Kto:  HANDI JOBS, o.s.  

Kiedy: Czas/Okres działania / Rok założenia  

Projekt w realizacji  
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Dobra Praktyka 

Francja 

C o to jest Repair Café? To Kawiarnia gdzie reperuje 

się zepsute sprzęty. To miejsce, gdzie ludzie mogą 

przynieść swoje stare, zepsute, zużyte rzeczy. Na miejscu jest 

możliwe uzyskanie porad i konsultacji od tzw„złotej rączkiʺ. 

 

Ideą kawiarni jest walka z konsumpcjonizmem oraz koncepcją 

ekonomiczną planowanego postarzaniem produktu. 

Planowane postarzanie produktu,( ang. planned obsolescen-

ce) to strategia producenta, mająca na celu takie projektowa-

nie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego 

życia, po tym zaś okresie stawały się niesprawne, a często 

nieopłacalne w naprawie. Towary te zwykle psują się zaraz po 

upływie gwarancji. 

 

 

 

 

 

Planowe starzenie ma wymusić na konsumencie ponowne 

kupienie produktu i tym samym przyniesienie zysku producen-

towi.  

 

W kawiarni pełnią dyżury „złote rączkiʺ aby wyjaśnić klientom, 

jak mogą naprawić zniszczone przedmioty, zamiast je wyrzu-

cać. 

 

Historia 

Pierwsza tego typu  kawiarnia pojawiła się w Holandii w 2009 

roku dzięki Martine Postma z Amsterdamu i Peter Van Vliet z 

Groningen.  

Idea jest prosta, mądra i łatwo powtarzalna. Dlatego postano-

wiliśmy stworzyć naszą własną Repair Café w Paryżu, pierwszą 

w stolicy Francji.  

 

Sektor: Kooperatywa  

Co : Repair Café, Kawiarnia złotej rączki  

Gdzie: Paryż, Francja  

Kto: Stowarzyszenie Repair Café Paris  

Kiedy: Rok założenia kwiecień 2013  

Projekt na etapie wdrażania  

Plik programu: http://www.e-seniors.asso.fr/fetedepanneAvril2014.htm  
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Dobra Praktyka 

Francja 

 

Aby osiągnąć ten cel, najpierw należało zarejestrować nowe 

stowarzyszenie - Repair Café Paris. Następnie musieliśmy na-

mierzyć sympatyków naszego przedsięwzięcia.  

Pomysł spodobał się. Udało się wyszukać kilka lokalizacji gdzie 

raz w miesiącu organizowane jest Repair Café, począwszy od 

kwietnia 2013 roku. 

 

Jako że inicjatywa była nowa w Paryżu, media były bardzo 

zainteresowane naszym działaniem. 

 

 

Wszystkie spotkania w ramach Repair Café w Paryżu okazały 

się sukcesem. 

Podczas ostatnio organizowanego eventu nasze „Złote rączkiʺ 

były oblężone klientami. 

Inicjatywa ta zyskuje na popularności w Paryżu i widzimy 

trend wzrostowy jeżeli chodzi o ten typ działalności. 

 

Kontakt:  

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Repair -caf%C3%A9-
Paris/340638079389211?fref=ts  

Strona www: http://repaircafeparis.fr/   

Mail: repaircafeparis@gmail.com   

Informacje : http://www.e -seniors.asso.fr  
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 

Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwiercied-

lają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie 

ponosi odpowiedzialności zaumieszczoną w nich zawartość 

merytoryczną. 

 

Darmowa  publikacja 

  

Projekt graficzny, wykonanie, tłumaczenie, wydawca:  

Euro-Idea Fundacja Społeczno Kulturalna  

e-mail: euroidea.fsk@gmail.com  

www.euroidea.wordpress.com  

 

Kraków, maj 2014 

Polska 

 


