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Oto My 



Geneza powstania Spółdzielni 
Socjalnej „50+” 

• Nasze spotkanie i integracja w Stowarzyszeniu 
Amazonek Gdyńskich – 2004 r 

• Dlaczego w Gdyni (2007r) nikt nie świadczy 
usług asystowania osobie niepełnosprawnej? 

• Dlaczego wykonując pracę opiekunek nie 
mamy opłacanych składek emerytalno-
rentowych? 

• Dlaczego pracodawcy nie chca zatrudniać tych 
„po pięćdziesiątce”? 

 



Dlaczego razem a nie osobno? 
 

• Bo sama nie dam rady (brak wiedzy, 
umiejętności, strach przed nowym) 

• Bo będę miała zatrudnienie (poczucie 
bezpieczeństwa) 

• Bo czuję się potrzebna (grupa wzajemnego 
wsparcia w rozwoju osobistym, społecznym, 
kompetencji zawodowych) 

• Bo łatwiej nam będzie funkcjonować na rynku 



Jak nie dałyśmy się zniechęcić? 

• Pani minister nie zdążyła z rozporządzeniem, a 
my pozostałyśmy bez dotacji 

• Sąd wzywa nas o zapłatę pomimo 
ustawowego zwolnienia 

• Urząd Pracy nie słyszał o Ustawie o 
Spółdzielniach Socjalnych 

• ZUS proponuje program Płatnik, podpis 
certyfikowany a my bez komputera, pieniędzy 



Co robić by nie stracić? 
 

• Usługi opiekuńcze dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 

• Dystrybucja materiałów reklamowych dla 
wydziału promocji Urzędu Miasta Gdynia 

• Korepetycje 

• Wyroby z filcu (odzież, torebki) i biżuteria 

• Sprzątanie apartamentów 

• Prace na rzecz administracji publicznej (wizyty 
studyjne) 



 
 Co robić by zyskać (przyjaciół, wiedzę, 

pieniądze)? 

   „Po pierwsze, trzeba chcieć 

 

     Po drugie, trzeba umieć 

 

     Po trzecie, nie trzeba się bać 

 

     Po czwarte, trzeba się porozumieć” 

                                Jacek Kuroń 
 

 



To co mamy: 

• Silna liderka 

• Wzajemne zaufanie 

• Elastyczność i gospodarność (minimum kosztó 
administracyjnych) 

• Różnorodność pomysłów 

• Dobra jakość i rzetelność 

• Samorządność i niezależność 

• Konkurencja 



Czego nie mamy 

• Długów i zobowiązań (oby było tak zawsze) 

• Lokalu, biura rachunkowego 

• Organizacji czy instytucji parasolowej (kiedyś i 
tak opieka np. Ośrodka Wsparcia, czy też 
projekt UE się skończy) 

• Zróżnicowanych zarobków 

• Czasu (bo oprócz pracy zawodowej jesteśmy 
wolontariuszkami- szpital w Redłowie, Kongres 
Kobiet, Triathlon w Gdyni) 



Powiedzenia ważne dla nas 

• „Jestem kobietą pracującą i żadnej pracy się 
nie boję” 

• „Kto chce szuka sposobów, kto nie chce szuka 
powodów” 

• „Nie ma rzeczy niemożliwych” – z hymnu 
Amazonek 

 



Turnus rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej 2008r



Nagroda – Pomysł na Rozwój 2011 



Kongres Kobiet  - Warszawa 



Triathlon Gdynia 2013 
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