
 

 

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ DOLNY ŚLĄSK:  

„Szlakiem możliwości ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku, czyli przepis na spółdzielnię socjalną” 

w dniach 28-29 maja 2018r. 

Dzień: 28/05/2018r.  

11.15   Przyjazd uczestników 

11.15-11.30  Przerwa kawowa w Spółdzielni Socjalnej „ Parasol” 

11.30-13.30 Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Parasol” w Nysie. 

Spotkanie z prezesem Spółdzielni Socjalnej „Parasol”, kierownikiem 

Centrum Integracji Społecznej 

13.30-15.00 obiad w Bohemia Club w Skorochowie 

15.00-17.00 Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus”  

w Walimiu. Spotkanie z prezesem Spółdzielni Socjalnej. Wizyta  

w Galerii prowadzonej przez spółdzielnie.  

17.00-17.15 Przerwa kawowa w Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus” 

17.15-18.00 Spotkanie z prezesem Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej  

z Wałbrzycha 

18.00-19.00 kolacja w Spółdzielni Socjalnej „Austeria Krokus” 

 

Dzień: 29/05/2018r. 

8.30-9.30 śniadanie w Spółdzielni Socjalnej  „Austeria Krokus” 

9.30-11.30 Warsztat edukacyjny z zakresu robotyki w Stowarzyszeniu 

Kulturalno-Ekologicznym  „Filtrator”. Spotkanie z przedstawicielem 

Stowarzyszenia 

11.30-11.45 Przerwa kawowa w Stowarzyszeniu Kulturalno-Ekologicznym 

„Filtrator” 

11.45-13.45 Wizyta studyjna w Fundacji Edukacyjnej im. Wandy Garczyńskiej  

w Wałbrzychu. Spotkanie z Prezeską Fundacji Edukacyjnej im. 

Wandy Garczyńskiej 

13.45-14.45 obiad w Fundacji Edukacyjnej im. Wandy Garczyńskiej  

w Wałbrzychu. 

 

 

 

 

 



 

 

NYSA 

Spółdzielnia Socjalna "Parasol", ul. Prusa 14, 48-303 Nysa – Spółdzielnia Socjalna powstała w 2013r. 

Spółdzielnia prowadzi agencję usług socjalnych, specjalistyczną poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, CIS. Agencja zajmuje się wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych  

w domu klienta. Pomoc skierowana jest do osób samotnych, potrzebujących wsparcia. Usługi 

zorientowane są na indywidualne potrzeby człowieka, których nie jest w stanie sam zrealizować. 

Usługi świadczone przez spółdzielnią socjalną realizowane są 24h/dobę, siedem dni w tygodniu. 

Prezes spółdzielni przedstawi organizację usług, możliwości realizacji usług zleconych przez gminę, 

pozyskiwania dofinansowania w celu rozwoju działalności spółdzielni, współpracy z gminą. Poradnia 

posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiaty nyskiego. Udziela pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i pokrewnych form wsparcia dzieciom, młodzieży  

i dorosłym oraz szerzy wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Spółdzielnia Socjalna „Parasol” to 

spółdzielnia Socjalna osób prawnych. Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie Architektów Życia 

Społecznego „Projekt: Człowiek” oraz Nyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. W 2014 roku do 

Spółdzielni przystąpiło Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice. Spółdzielnia współpracuje 

z gminą w zakresie realizacji działań związanych z prowadzeniem Poradni.  

Ciekawą formą działania spółdzielni jest PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA 

LATA 2014-2020 „POMOCNA DŁOŃ” Program polega na podniesieniu lub nabyciu wiedzy  

i umiejętności pomocnych w sprawowaniu opieki nad 30 osobami starszymi o ograniczonej 

samodzielności w tym również niepełnosprawnymi. Spółdzielnia organizuje cykle szkoleń 

teoretycznych i praktycznych dla osób zamieszkujących gminę Nysa w wieku 60+: 

małżonków, partnerów, przyjaciół, sąsiadów opiekujących się, na co dzień starszymi osobami, które 

są zależne od pomocy innych osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny  

z następującymi specjalistami: opiekunem medycznym, dietetykiem, ratownikiem medycznym oraz 

psychologiem. Opiekun medyczny edukuje rodzinę poprzez praktyczny instruktaż opieki nad osobą 

chorą w jej domu. 

http://spoldzielnia-parasol.pl/  

WALIM 

Spółdzielnia Socjalna "Austeria Krokus", Rzeczka 31, 58-320 Walim - Spółdzielnia Socjalna 

usytuowana w przepięknej scenerii Gór Sowich. Jest to spółdzielnia osób fizycznych, powstała  

w 2006r. Spółdzielnia prowadzi gospodarstwo agroturystyczne oraz salon wystawienniczy "Galeria". 

Prezes spółdzielni zaprezentuje działalność związaną z prowadzeniem usług noclegowych, 

gastronomicznych, w tym cateringowych, organizacją imprez okolicznościowych, plenerów 

malarskich oraz warsztatów rzeźby. Spółdzielnia na zamówienie produkuje wyroby wędliniarskie. 

Zostanie przedstawiona tematyka związana z procesem zakładania spółdzielni, tworzenia zespołu, 

budową marki, pozyskiwaniem klientów, badaniem potrzeb społeczności lokalnej, planowania usług.  

http://spoldzielnia-parasol.pl/


 

 

Spółdzielnia prowadzi także salon wystawienniczy „Galeria”, który powstał w 2008r. W galerii można 

podziwiać działa m.in największego na świecie miniaturzysty i pejzażysty Stanisława Przewłockiego, 

obrazy z cyklu „Anioły” Mariana Wódkiewicza, malarstwo nastrojowe Katarzyny Brzozowskiej.  

W Galerii swoje prace eksponuje Fundacja Malarze Uśmiechu. Podczas wizyty można będzie obejrzeć 

oraz zakupić obrazy i inne prezentowane dzieła. Spółdzielnia zajęła II miejsce w konkursie 

agroturystycznym na najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne powiatu 

Wałbrzyskiego zorganizowane przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu  

i Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.  

http://www.austeriakrokus.pl/  

Sokołowsko 

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Filtrator” ul. Słoneczna 1, 58-350 Sokołowsko – 

Sokołowsko jest unikatową miejscowością na mapie Dolnego Śląska, głównie ze względu na swoją 

bogatą przeszłość, której ślady tworzą niepowtarzalny klimat. Sokołowsko posiada w swej historii 

epizod warsztatu metaloplastyki, w którym aktywnie działali lokalni mieszkańcy i kuracjusze. Była to 

popularna forma arteterapii. Choć warsztat już od dawna nie funkcjonuje, efekty jego pracy można 

do dziś podziwiać w Sokołowsku na każdym kroku – w postaci niepowtarzalnych szyldów, płotów, 

balustrad, latarni i wielu innych elementów. Grupa młodych ludzi, która postanowiła zadbać  

o przyszłość tego miejsca i jego społeczności stworzyła Sokołowsku przestrzeń do fabrykacji  

i kreatywnego myślenia. Ideą było zbudowanie FabLab z dala od dużych ośrodków miejskich (z ang. 

Fabrication Laboratory-rodzaj pracowni wyposażonej w narzędzia odpowiednie do realizacji własnych 

projektów), a tym samym zapewnić mieszkańcom regionu dostęp do innowacyjnej oferty 

warsztatowej, nieformalnego szkolnictwa zawodowego oraz nowych technologii. Promują ideę „zrób 

to sam”. Stowarzyszenie mieści się w pomieszczeniami dawnej pralni w jednym z posanatoryjnych 

budynków w Sokołowsku, o łącznej powierzchni 164 m2, które wynajmują od spółki Sanatoria 

Dolnośląskie.  Stowarzyszenie od listopada 2015 roku prowadzi Pracownię Multimedialną Orange dla 

mieszkańców Sokołowska i okolic. Podczas wizyty uczestnicy będą mogli zapoznać się z narzędziami  

animacji społecznej, sposobami promocji działań w środowisku lokalnym, działaniami w oparciu  

o nowe technologie i sposobach zwiększania dostępu do nich mieszkańców wsi poprzez prowadzenie 

Pracowni Multimedialnej w Sokołowsku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztacie  robotyki, 

który stanowi ofertę przedsiębiorstwa społecznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną  

i nieodpłatną. W ofercie mają m.in. warsztaty z programowania Scratch, programowania i druku 3D, 

kursy robotyki z zestawami LOFI robot, pokaz sitodruku oraz kreatywne zajęcia językowe. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia opowiedzą o istocie budowania współpracy z lokalnymi 

organizacjami, o czynnikach gwarantujących sukces współpracy międzynarodowej.  

https://odpalprojekt.pl/p/1110-PRALNIA---FabLab-w-Sokolowsku  

 

http://www.austeriakrokus.pl/
https://odpalprojekt.pl/p/1110-PRALNIA---FabLab-w-Sokolowsku


 

 

Wałbrzych 

Fundacja  Edukacyjna  im. siostry  Wandy  Garczyńskiej, Pl. Marceliny Darowskiej 1A, 58-305 

Wałbrzych – Fundacja powstała w czerwcu 2012 roku. Fundacja prowadzi hostel „U sióstr”, 

pracownię krawiecką, jedyne w Polsce szkolne obserwatorium astronomiczne, świetlicę 

środowiskową pod nazwą „Kuźnia Talentów”,  do której uczęszczają dzieci jednej z najbiedniejszych  

dzielnic. W bezpośrednim otoczeniu Hostelu znajduje się hałda, która wykorzystywana bywa jako 

miejsce organizacji zawodów crossowych, quadowych. Aktualnie Fundacja planuje powołanie 

Spółdzielni, która ma się zajmować szyciem toreb, worków/plecaków, saszetek w istniejącym obecnie 

zakładzie krawieckim, prowadzony przez siostry. W zakładzie krawieckim  zatrudniane są na stażu 

osoby długotrwale bezrobotne i najdalej oddalone od rynku pracy. Przedstawicielka Fundacji 

przedstawi dobre praktyki działań osób prawnych w aktywizacji mieszkańców. Uczestnikom zostanie 

zaprezentowany także hostel prowadzony przez Fundację oraz odwiedzając obserwatorium będą 

mogli wziąć udział w mini wykładzie i poobserwować niebo.  

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2 pok. 26, 58-300 Wałbrzych - Fundacja 

została założona w 2008 roku, jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach 

Partnerstwa „Muflon” Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo 

to - utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal - jako jedno z pierwszych w Polsce, 

wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Dla Fundacji Rozwoju 

Ekonomii Społecznej najważniejszy jest człowiek, prowadzą działania związanie z zakładaniem  

i zarządzaniem podmiotami ekonomii społecznej oraz wspieraniem osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Fundacja działając w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Regionalnym 

Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych realizuje projekt „Nie emigruję – tu zostaję”, a także  

z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Arte” współpracują przy realizacji projektu „Motyle  

z Dolnego Śląska”. Celem działań jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia, a następnie utrzymania 

trwałej aktywności społeczno – zawodowej, wsparcie w znalezieniu zatrudnienia wśród osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

http://www.fres.org.pl/  

http://www.fres.org.pl/

