
Ekonomia społeczna, szansą na lepsze życie… 
 

Wielu osobom ekonomia kojarzy się z biznesem, zyskami dla firm… 

            Chcielibyśmy Wam natomiast przybliżyć pojęcie ekonomii społecznej, która przede wszystkim ma na celu 
pomoc społeczną i zawodową osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, starszym oraz po różnych przejściach 
życiowych. 

       W naszym wpisie wyjaśnimy jej znaczenie na przykładzie Spółdzielni Socjalnej w województwie kujawsko-
pomorskim. Jest to Spółdzielnia ,,Lubiczanka”, mieszcząca się w Lubiczu Dolnym. 

 

Podjęła ona działalność w marcu 2014r. ,,Lubiczanka” to przedsiębiorstwo społeczne utworzone przez gminę 
Lubicz i Obrowo w celu społecznej i zawodowej reintegracji osób bezrobotnych z obydwu gmin. 

Spółdzielnia ,,Lubiczanka” przeznacza swoje zyski na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. 

          Działalność Spółdzielni ma na celu: 

 przywrócenie osób bezrobotnych na lokalny rynek pracy; 

 nauka współpracy przede wszystkim z mieszkańcami gminy i zleceniodawcami; 

 pomoc edukacyjna, tj. organizacja kursów, warsztatów, szkoleń; 

 reintegracja społeczna; 

 przygotowanie do uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.              

                                                                                  Zdjęcie autorskie    
                                       ,,Lubiczanka” świadczy usługi z zakresu: 

 dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Toruniu; 

 opieki nad osobami chorymi i starszymi; 

 porządkowania terenów zielonych, nasadzania drzew, krzewów i kwiatów; 

 sprzątania pomieszczeń, hal, lokali itp.; 

 remontu i rozbiórki pomieszczeń; 

 roznoszenia korespondencji urzędowej i firmowej; 

 drobnych prac biurowych; 

 zbiórki baterii i innych odpadów. 



,,Lubiczanka” finansuje swoją działalność ze środków Samorządu Terytorialnego – Gminy Lubicz i Gminy 
Obrowo, Samorządowych Jednostek Organizacyjnych i Spółek komunalnych, lokalnych przedsiębiorców, osób 
fizycznych oraz organizacji pozarządowych. 

 Plany rozwojowe Spółdzielni na 2020 r.: 

  zwiększenie ilości zleceń w zakresie tzw. „zielonej gospodarki”, tj. selektywnej zbiórki odpadów, pielęgnacji 
terenów zielonych; 

  zwiększenie ilości zleceń na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół; 

 zwiększenie ilości zleceń w zakresie usług pocztowych; 

  przygotowanie festynów i imprez okolicznościowych dla społeczności lokalnej. 

Spółdzielnia ,,Lubiczanka” robi to wszystko po to, aby osoby bezrobotne, oraz mające mniejsze szanse na 
rynku pracy, np. z powodu wieku osiągnęły samodzielność życiową. 

 

W grudniu 2015 r. ,,Lubiczanka” otrzymała wyróżnienie „Zakup Prospołeczny”, jako jedna z nielicznych 
spółdzielni socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim. W 2016 r. ponownie zostali nagrodzeni 
certyfikatem „Zakup Prospołeczny”.  
Naszym zdaniem działalność Spółdzielni ,, Lubiczanka ” jest godna naśladowania. Jest ona przykładem dla 
nas, młodych ludzi, aby nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka. 
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