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Głównym celem projektu jest
zwiększenie umiejętności i wiedzy
ludzi na temat ESS i jej potencjału
transformacyjnego.
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to projekt Erasmus+, który skupia się
na rozpowszechnianiu know-how
i praktyk ekonomii społecznej i solidarnej (ESS) w Europie Środkowej
i Wschodniej.
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KOOPERATYWY
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Ekonomia społeczna i solidarna (ESS) to “działająca utopia".
Zbadaj istniejące alternatywy, kopiuj ich rozwiązania, rozwijaj,
wymyśl nowe podejście.
Ucz się na podstawie innych przykładów:

Aby zapewnić zdrowy rozwój, trwałość i odporność przedsiębiorstwa
ESS, trzeba budować wokół niego społeczność. Budowanie społeczności tworzy trwałe więzi między członkami i zapewnia zaangażowanie potrzebne do rozwoju modelu ekonomicznego, który opiera się na
potrzebach ludzi i wspólnym dobru. W ekonomii społecznej i solidarnej to ludzie, ich umiejętności i wiedza są w centrum.
Naucz się pracować razem. Społeczność jest procesem i nieustannie
się zmienia. Wspieraj zdolność każdej osoby do wyrażania swoich
poglądów, postaw i potrzeb oraz stwórz procedury rozwiązywania
konﬂiktów i nieporozumień.
Poznaj swoją społeczność. Dowiedz się, kim są ludzie w Twojej
społeczności oraz wokół niej i wybierz najlepsze sposoby, aby się
do nich zwracać.
Dotrzyj do nowych odbiorców. Oprócz pracy nad komunikacją
i relacjami wewnątrz społeczności poszukuj nowych członkiń i szukaj
sojuszy z innymi aktorami społecznymi i ruchami.

Kooperatywa jest autonomicznym stowarzyszeniem osób zrzeszonych dobrowolnie w celu zaspokojenia wspólnych ekonomicznych,
społecznych i kulturalnych potrzeb i aspiracji poprzez wspólne posiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Ruch spółdzielczy jest ważną częścią ESS.

Suwerenność żywnościowa ma na celu przekształcenie całego systemu
żywnościowego: z destrukcyjnego społecznie i środowiskowo na system
regeneracyjny, wykorzystujący zrównoważone praktyki rolnicze i szanujący
przyrodę oraz ludzi. Łatwe sposoby na przyłączenie się do ruchu:
•
Kupuj lokalnie. Wybieraj różnorodne odmiany na lokalnym rynku, a nie
z jednolitej produkcji przemysłowej w supermarketach.
Zostań ogrodnikiem. Samodzielnie, w ogródku działkowym lub w ogrodzie społecznym. Zainspiruj się partyzantką ogrodniczą i poszukaj zaniedbanego miejsca w mieście!
Zostań członkinią lokalnej grupy Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (lub załóż nową)!
Dołącz do kooperatywy spożywczej. Promuj zdrową i zrównoważoną
żywność.
Bądź częścią nowej polityki. Promuj wartości suwerenności żywnościowej!

Poszukaj dobrych praktyk
i tych, które się nie sprawdziły, w Internecie, kontaktując się
z innymi projektami i przedsiębiorstwami.
Wyjeżdżaj na wizyty terenowe:
Odwiedzanie projektów jest zawsze inspirujące. Porozmawiaj
z ludźmi zaangażowanymi w inicjatywę ESS! Wyraźnie określ,
o których aspektach chciałabyś się dowiedzieć.
Organizuj demokratyczne spotkania:
Są one istotą ESS. Mając już społeczność, rozmawiaj o tym,
co sprawia, że spotkania będą demokratyczne i efektywne.

Demokratyczne podejmowanie decyzji i własność. Wszystkie decyzje w kooperatywie podejmowane są w sposób demokratyczny przez
jej członkinie. Członkowie mają równe prawa głosu - jeden członek
ma jeden głos. Członkinie kontrolują również kapitał spółdzielni
w sposób demokratyczny.
Współpraca jako sposób odnoszenia się do świata. Kooperatywy
współpracują z innymi spółdzielniami lub innymi inicjatywami i organizacjami ESS, uczestniczą w budowaniu ruchu spółdzielczego, wspierają swoją lokalną społeczność i szanują środowisko naturalne.

Ekonomia społeczna i solidarna (ESS) to “działająca
utopia". Zbadaj istniejące alternatywy, kopiuj ich
rozwiązania, rozwijaj, wymyśl nowe podejście.
Ucz się na podstawie innych przykładów:
Poszukaj dobrych praktyk
i tych, które się nie sprawdziły, w Internecie, kontaktując się z innymi projektami i przedsiębiorstwami.
Wyjeżdżaj na wizyty terenowe:
Odwiedzanie projektów jest zawsze inspirujące.
Porozmawiaj z ludźmi zaangażowanymi w inicjatywę ESS! Wyraźnie określ, o których aspektach
chciałabyś się dowiedzieć.
Organizuj demokratyczne spotkania:
Są one istotą ESS. Mając już społeczność, rozmawiaj
o tym, co sprawia, że spotkania będą demokratyczne i efektywne.
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Aby zapewnić zdrowy rozwój, trwałość i odporność
przedsiębiorstwa ESS, trzeba budować wokół niego
społeczność. Budowanie społeczności tworzy trwałe
więzi między członkami i zapewnia zaangażowanie
potrzebne do rozwoju modelu ekonomicznego, który
opiera się na potrzebach ludzi i wspólnym dobru.
W ekonomii społecznej i solidarnej to ludzie,
ich umiejętności i wiedza są w centrum.
Naucz się pracować razem. Społeczność jest
procesem i nieustannie się zmienia. Wspieraj zdolność
każdej osoby do wyrażania swoich poglądów,
postaw i potrzeb oraz stwórz procedury rozwiązywania konﬂiktów i nieporozumień.
Poznaj swoją społeczność. Dowiedz się, kim są ludzie
w Twojej społeczności oraz wokół niej i wybierz
najlepsze sposoby, aby się do nich zwracać.
Dotrzyj do nowych odbiorców. Oprócz pracy nad
komunikacją i relacjami wewnątrz społeczności
poszukuj nowych członkiń i szukaj sojuszy z innymi
aktorami społecznymi i ruchami.
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Kooperatywa jest autonomicznym stowarzyszeniem
osób zrzeszonych dobrowolnie w celu zaspokojenia
wspólnych ekonomicznych, społecznych i kulturalnych potrzeb i aspiracji poprzez wspólne posiadane
i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.
Ruch spółdzielczy jest ważną częścią ESS.
Demokratyczne podejmowanie decyzji i własność.
Wszystkie decyzje w kooperatywie podejmowane są
w sposób demokratyczny przez jej członkinie.
Członkowie mają równe prawa głosu - jeden członek
ma jeden głos. Członkinie kontrolują również kapitał
spółdzielni w sposób demokratyczny.
Współpraca jako sposób odnoszenia się do
świata. Kooperatywy współpracują z innymi
spółdzielniami lub innymi inicjatywami i organizacjami ESS, uczestniczą w budowaniu ruchu spółdzielczego, wspierają swoją lokalną społeczność
i szanują środowisko naturalne.
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Suwerenność żywnościowa ma na celu przekształcenie całego systemu żywnościowego: z destrukcyjnego społecznie i środowiskowo na system regeneracyjny, wykorzystujący zrównoważone praktyki
rolnicze i szanujący przyrodę oraz ludzi.
Łatwe sposoby na przyłączenie się do ruchu:
Kupuj lokalnie. Wybieraj różnorodne odmiany na
lokalnym rynku, a nie z jednolitej produkcji przemysłowej w supermarketach.
Zostań ogrodnikiem. Samodzielnie, w ogródku
działkowym lub w ogrodzie społecznym. Zainspiruj
się partyzantką ogrodniczą i poszukaj zaniedbanego
miejsca w mieście!
Zostań członkinią lokalnej grupy Rolnictwa
Wspieranego przez Społeczność (lub załóż nową)!
Dołącz do kooperatywy spożywczej. Promuj
zdrową i zrównoważoną żywność.
Bądź częścią nowej polityki. Promuj wartości
suwerenności żywnościowej!
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