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Pytania 

Czym jest spółdzielnia socjalna? 
 
Czy warto tworzyć spółdzielnię socjalną? 
 
Jak utworzyć spółdzielnię? 
 
Czy to działa? 



Spółdzielnia socjalna 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

które prowadzą działalność gospodarczą 

zmieniając siebie i otoczenie dzięki reintegracji społecznej 



Czy warto tworzyć spółdzielnię socjalną? 



Źródło: Opracowanie własne  
na podstawie danych WUP 
w Szczecinie.  
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Wskaźnik deprywacji lokalnej 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej MOPR w Szczecinie.  
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Ustawa o pomocy społecznej 

 Instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości. 

 Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie 
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia 
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

 Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się 
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 

  

Pomoc 
społeczna 

Obowiązkowe 
zadania 

własne gminy 



Wsparcie osób po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

Liczba klientów MOPR korzystających z pomocy z powodu trudności  
w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z ZK (świadczenia finansowe) 

Świadczenia finansowe 

Rok Liczba osób Kwota przyznanych świadczeń (zasiłki 
okresowe i celowe) 

2019 135 489 948 

2020 114 401 543 

2021 118 455 814 

2022 99 222 088 

Średnie roczne wsparcie w 2021 r. na 1 osobę to 3 862 zł 

Świadczenia rzeczowe 
 
Zapewnienie ciepłego posiłku 11-14 zł szt., 341-
434 zł/m-c 
Schronisko dla osób bezdomnych 606,81 zł m-c 
Praca socjalna ? 



Jak utworzyć spółdzielnię socjalną? 



Kto może utworzyć spółdzielnię 
socjalną? 

Osoby fizyczne 
 
osoby bezrobotne  
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym 
osoby niepełnosprawne 
osoby w wieku do lat 30 i po 
ukończeniu 50 roku życia posiadające 
status osoby poszukującej pracy 
opiekunowie osób 
niepełnosprawnych 
osoby usamodzielniane 

Osoby prawne 
 
organizacje pozarządowe 
kościelne osoby prawne 
 
 





Powołanie Spółdzielni Socjalnej 
Meritum 

Członkowie założyciele 

Gmina Miasto Szczecin 

Fundacja Naprzeciw 

 

Członkowie założyciele wnieśli 

udziały w wysokości 5 000 zł 

wpisowe w wysokości 1 000 zł 

 

Etapy 

23 lutego 2021 uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie 
powołania spółdzielni socjalnej 

15 marca 2021  odbyło się Walne Zgromadzenie 
Założycielskie spółdzielni 

29 marca 2021 spółdzielnia została wpisana do KRS 



Czy to działa? 



Działalność spółdzielni  

Prowadzenie przedsiębiorstwa Działania na rzecz reintegracji 
zawodowej i społecznej członków 

Działania na rzecz środowiska 
lokalnego 

Przedmiotem działalności spółdzielni 
socjalnej jest prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 

pracę członków oraz pracowników 

Działania mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie 

umiejętności uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej i pełnieniu ról 

społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkaniu lub pobytu 

Działalność społeczna i oświatowo-
kulturalna na rzecz swoich członków, 

pracowników oraz ich środowiska 
lokalnego, działalność społecznie 
użyteczna w sferze działalności 

pożytku publicznego 



Oferta gospodarcza 
spółdzielni  

usługi ogólnobudowlane i konserwatorskie (malowanie, 
szpachlowanie, tynkowanie, glazura i terakota, sucha 
zabudowa GK, wymiana okien i drzwi, układanie polbruków, 
docieplenia budynków, drobne naprawy) 

kompleksowe usługi sprzątania 

zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych 



Mieszkanie readaptacyjne 

Spółdzielnia socjalna „Meritum” 
w ramach zadania „Szalupa” 
prowadzi 3 mieszkania 
readaptacyjne dla osób 
opuszczających zakłady karne – 
obecnie 23 osoby. 
 
Koszt zadania 328 008 zł 
Dotacja 305 218 zł 



Mieszkanie readaptacyjne 

W ramach zadania prowadzone są: 
indywidualne spotkania terapeutyczne (2 godz. 
tygodniowo); 
spotkania grupowe prowadzone przez gospodarza domu 
– przeciwdziałanie powrotom do uzależnień, eliminowanie 
szkodliwych zachowań, budowanie zdrowych relacji; 
wyjścia integracyjne – kino, kręgielnia, spływy kajakowe, 
wycieczki rowerowe 



Ścieżki wsparcia 

Aktywna 
Pan Ryszard, 53 lata 
25 lat w więzieniu, uzależniony od alkoholu i 
narkotyków; 
po 2 miesiącach na wolności, w kryzysie bezdomności  
zgłosił się do spółdzielni; 
od roku mieszkaniec domu; 
ukończył terapię uzależnień w ramach projektu 
Spółdzielni; 
pełni rolę wychowawcy w mieszkaniu readaptacyjnym; 
zatrudniony na etat w spółdzielni, nie podbiera zasiłku. 
 
Pan Waldemar, 52 lata 
w kryzysie bezdomności przez 10 lat; 
uzależniony od alkoholu i narkotyków; 
ukończył terapię uzależnień, reintegrację społeczną, 
podjął zatrudnienie w podmiocie zewnętrznym, nie 
pobiera zasiłku 

Pasywna 
Pan Michał, 48 lat 
Wsparcie działu Pomocy Osobom Bezdomnym, objęty 
pomocą w okresie od maja 2019 do lipca 2022; 
Przebywał w noclegowni i schronisku, od lipca 2022 
otrzymał lokal socjalny ZBiLK; 
Przyznane zasiłki w: 
2019 r. 5 805 zł, 
2020 r. 7 740 zł 
2021 r. 7 740 zł 
2022 r. 5 033 zł 
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