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O czym mamy mówić?

Ekonomia społeczna (par excellence)
•• Metody promocji i sprzedaży produktów i usług PES
•• Orientacja na zysk społeczny
•• Przygotowanie profesjonalnej oferty handlowej



O czym mamy mówić?

Kooperacja  
•• Czy podmioty ekonomii społecznej ze sobą współpracują? 
•• Wypracowywanie wspólnych stanowisk przez PES, włączanie się 

w ogólnopolskie sieci współpracy, realizacja projektów/inicjatyw 
partnerskich, tworzenie wspólnych rynków zbytu (np. poprzez działania w 
klastrach), wzajemna wymiana lub sprzedaż usług 

Rozwiązania i modele, które odniosły sukces. 

Franczyza społeczna – założenia i oczekiwania



Co wiemy z pierwszej części?

Formy współpracy:
•• sponsoring,
•• wolontariat pracowniczy,
•• filantropia,
•• marketing zaangażowany społecznie
•• społeczna odpowiedzialność biznesu

•• Dywersyfikacja źródeł przychodów
•• Skuteczne poszukiwanie partnerów biznesowych
•• Prowadzenie działalności przy pomocy fundacji
•• Pozyskiwanie funduszy od firm prywatnych



•• Zdefiniowanie produktów i usług PES – kto, komu i co sprzedaje?
•• Kto i jak osiąga zysk społeczny? Co to jest zysk społeczny?

Zanim zaczniemy…



Strona społeczna / strona biznesowa / strona administracyjna (trzy sektory)
•• działania na styku sektorów (ekonomia społeczna, delegowanie zadań 

publicznych)
•• „doktryna” vs rzeczywistość czyli problemy z trójpodziałem sfer 

My / Wy – zdefiniowanie stron w orientacji na cele
•• cele biznesowe
•• cele społeczne
•• cele publiczne (zakres polityki społecznej, pożytku publicznego)

Klasyczny podział: 
•• społeczeństwo cywilne (sfera prywatna) 
•• społeczeństwo polityczne (sfera publiczna)

Relacje między stronami współpracy



•• Model filantropijny: damy Wam pieniądze a Wy zróbcie coś dobrego 
(osiągnijcie dobry cel)

•• Model partnerski: definiujemy korzyści (cele) ważne dla każdej ze stron i 
staramy się je osiągnąć – win-win

•• Model kooperacyjny: Wspólnie określamy cele i wspólnie staramy się je 
osiągnąć

Główne modele współpracy



•• Cele / zadania jednorazowe (akcje, eventy, granty)
•• Zadania cykliczne – cel średnio i długoterminowy
•• Wiązki zadań (w tym cele pośrednie, kamienie milowe itd.) – cele 

strategiczne, perspektywa długoterminowa.

Perspektywa czasowa



Synchronizacja celów, równoległe osiąganie celów

Dobór metod działania

Komunikacja 
•• Etap poznawania się: waga wizerunku, marketingu, znajomość potrzeb 

drugiej strony
•• Etap współpracy: komunikacja zwrotna, monitoring
•• Etap końcowy: ewaluacja, wnioski, rekomendacje  

Warunki dobrej współpracy



Praktyka małej, dolnośląskiej wsi… 



Stowarzyszenie Wolimierz 

W 2013 r mieszkańcy Wolimierza powołali stowarzyszenie, którego celem 
jest rozwój kulturowy i gospodarczy wsi oraz inspirowanie innych do 
podejmowania podobnych działań, odwagi, samodzielności i współpracy na 
rzecz swojej małej ojczyzny. 

Zarejestrowane w marcu 2014, skupia społeczników, przedsiębiorców, 
„tubylców” i nowych osadników. Jest kluczowym zalążkiem trwałej 
infrastruktury w zakresie kapitału społecznego. Inicjuje czyny społeczne, 
prowadzi zbiórki pieniędzy, rozpoczęło działalność odpłatną (Sztuka 
Wypoczynku).





Zysk społeczny sołectwa 
i Stowarzyszenia Wolimierz 

•• Badania (zalety i mielizny badań „rynku”)
•• Zdefiniowanie jakości życia
•• Zaplanowanie działań w formie strategii rozwoju



Strategia rozwoju gminy

Gmina LEŚNA to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, umiejętnie 
wykorzystująca potencjał przyrodniczo – krajobrazowy i kulturowy 
oraz potencjał swojego położenia. 

Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy, 
których wyróżnia otwartość i serdeczność.                                                               

Gmina Leśna to także zintegrowana wspólnota mieszkańców.





Strategia rozwoju sołectwa

Wolimierz 2012 

 

 

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr… 

   Rady Gminy i Miasta Leśna 

                   Z dnia………… 
 

 

Mieszkańcy i Rada Sołecka wsi Wolimierz 

wspierani przez Burmistrza i Radę Gminy Leśna 

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

WOLIMIERZ 
 

POŁOŻONEJ W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ LEŚNA NA DOLNYM 

ŚLĄSKU 

Na lata 2012-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości to wyzwanie, przed którym stanęły 

wszystkie aktywne społeczności lokalne zaangażowane w działania rozwojowe podejmowane 

na terenie ich małych ojczyzn. 

Opracowanie a następnie wdrożenie planu odnowy wiąże się z określonymi korzyściami dla  



Rozwój lokalny oparty o zasoby

•• krajobraz
•• przyroda
•• historia i kultura, zabytki
•• ludzie (kapitał ludzki, kapitał społeczny)
•• surowce



zasoby  oferta  klient  przychody

•• krajobraz
•• przyroda
•• historia i kultura, zabytki
•• ludzie 
•• surowce



Oferta agroturystyczna

•• noclegi... 



Oferta agroturystyczna (oczami klienta)

•• nocleg w pięknej, spokojnej okolicy
•• atrakcje lokalne i regionalne (szlaki rowerowe, zamki, jezioro itp)
•• nieszablonowe podejście  (TO NIE JEST HOTEL!)
•• atmosfera, gościnność
•• dodatkowe atrakcje, możliwość zagospodarowania czasu
•• lokalne jedzenie, produkty które można nabyć TYLKO tu...
•• pamiątki



Przygotowanie profesjonalnej  
oferty Wolimierza

Zdefiniowanie klientów (komu i co sprzedajemy?)
•• Mieszkańcy wsi
•• Lokalne władze
•• Nabywcy usług

•° firmy
•° administracja
•° klienci indywidualni



Segmenty klientów 

•• klient indywidualny
•• rodziny
•• rowerzyści
•• emeryci 
•• itp  

•• grupy zorganizowane
•• rowerzyści
••firmy
•• uczestnicy warsztatów / spotkań



Branding + identyfikacja wizualna 
(w oparciu o strategię)

•• komunikacja kluczowych korzyści
•• art-koncept
•• lokalizacja elementów identyfikacji wizualnej





Metody i miejsca „sprzedaży”

•• spotkania, konferencje, targi
•• projekty (klient administracyjny) 
•• działania PR



•• AIDA – A jak Attract czyli brzeg lejka
•• ID – Interest + Desire Metoda „puzzle”
•• A jak Action

Proces: segmentacja klientów ze względu na potrzeby klienta

Cel marketingowy średnioterminowy: skomponowanie oferty zorientowanej 
na konkretne segmenty klientów

•• Dobór kluczowych komunikatów
•• Dobór kanałów sprzedaży
•• Obsługa 

Konstruowanie oferty indywidualnej 



Warsztat: Mapa empatii klienta 
biznesowego

•• CEO
•• Pracownik HR
•• Inny?



•• Fotografia i hasła
•• Foldery – piękno i elegancja
•• Facebook – żywa społeczność
•• WWW – ???
•• Relacje z klientami, WOM → legenda

Kanały komunikacji i media



Agroturystyka

PRODUKT LOKALNY:

• Jedzenie

• Obsługa ruchu turystycznego 

• Twórcy (warsztaty i produkty), rękodzieło

• Festiwale, imprezy, kultura

• Inne atrakcje 

Kooperacja



Kooperacja

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

•• firmy
•• grupy zorganizowane

Agroturystyka

Agroturystyka



Kooperacja

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

PRODUKT LOKALNY:

• Jedzenie

• Obsługa ruchu turystycznego 

• Twórcy (warsztaty i produkty), rękodzieło

• Festiwale, imprezy, kultura

• Inne atrakcje 

stowarzyszenia

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego



Komunikacja

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

Agroturystyka

PRODUKT LOKALNY:

• Jedzenie

• Obsługa ruchu turystycznego 

• Twórcy (warsztaty i produkty), rękodzieło

• Festiwale, imprezy, kultura

• Inne atrakcje 



Marka lokalna



Marka lokalna

Spójny wizerunek

Atrakcyjna, wiarygodna dla klientów

Buduje pozytywne emocje

Jest utożsamiana z regionem / konkretnym miejscem 

Podkreśla tożśamość miejsca i ludzi, których reprezentuje
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Wolimierz. Magiczna wieś 
u stóp Gór Izerskich, zało-

żona w XVII w. przez czeskich 
i śląskich uchodźców wyznania 
protestanckiego. Od zawsze 
zamieszkiwana przez niepokorne 
duchy, do dziś przyciąga nowych 
osadników, którzy wnoszą tu 
świeże pomysły i doświadczenie. 
Wyjątkowa atmosfera współpracy 
i dbałości o zachowanie klimatu 
kulturowego i krajobrazowego zo-
stały docenione w 2013 r. nagrodą 
specjalną w konkursie Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej.

Wolimierskie domy i przydo-
mowe ogrody zdobywają też 
nagrody gminne i wojewódzkie, 

a mieszkańcy słyną z gościnności, 
otwartości i kreatywności. Wszyst-
ko to sprawia, że nasza wieś jest 
miejscem niezwykłym i zapadają-
cym w pamięć. Niektórzy twierdzą, 
że to zasługa gwiaździstego nieba 
nad Pogórzem Izerskim – jednego 
z niewielu miejsc w Europie ob-
jętego strefą ochrony „czarnego 
nieba”, inni, że to efekt działa-
nia radonu, gazu szlachetnego, 
którym przesycone jest powietrze, 
gleba i woda w Wolimierzu. Wpły-
wa on korzystnie na przemiany 
komórkowe, procesy enzymatycz-
ne, wzmacnia naczynia krwionoś-
ne, tkankę nerwową, i reguluje 
ciśnienie tętnicze.

Bez względu na to czy to zasłu-
ga radonu, gwiazd, ludzi, kultury 
czy przyrody, jedno jest pewne – 
Wolimierzem można się trwale 

„zarazić”. Wszyscy, którzy złapali 
„wolimierskiego bakcyla” – wraca-
ją, co jest dla nas najlepszą reko-
mendacją i dowodem uznania dla 
naszej Sztuki Wypoczynku.

sztuka-wypoczynku.pl
facebook.com/wolimierz

Sztuka 
wypoczynku



•• Czy podmioty ekonomii społecznej ze sobą współpracują? 
•• Wypracowywanie wspólnych stanowisk przez izerskie PES. 
•• Włączanie się w ogólnopolskie sieci współpracy. 
•• Realizacja projektów/inicjatyw partnerskich.
•• Tworzenie wspólnych rynków zbytu. 
•• Wzajemna wymiana lub sprzedaż usług.
•• Rozwiązania i modele, które odniosły sukces (kluczowe warunki)

•° Nic na siłę
•° Brak ortodoksji w doborze partnerów
•° Orientacja na cele. 

Kooperacja z innymi podmiotami



Franczyza społeczna  
– założenia i oczekiwania

Aneks:  





Kontakt

Szymon Surmacz
surmacz@wolimierz.org
facebook/szymon.surmacz
telefon: 502 554 352


