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EKONOMIA
Z
SERCEM
W
tym numerze chcielibyśmy Państwu przybliżyć hasło EKONOMII SPOŁECZNEJ. Pisaliśmy już na naszych łamach o nowo utworzonej Spółdzielni Socjalnej
„Przystanek Kozienice”, a dzisiaj na środkowych stronach poznacie Państwo trzy podmioty z naszego regionu o duuużo dłuższej historii. O kolejnych
napiszemy w listopadzie. W pierwszej kolejności chcemy przedstawić Wam trzy stowarzyszenia i dwie ciekawe radomskie restauracje. Znajdują się niedaleko,
można w nich nie tylko dobrze zjeść, ale i pracują w nich niezwykli ludzie.

Czy myśleliście kiedyś o tym,
co dzieje się z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie,
gdy kończą przeznaczone dla
nich szkoły specjalne? A może
zastanawiało Was, jakie konsekwencje dla kariery zawodowej ma choroba psychiczna i co
dzieje się z taką osobą, kiedy
z takiego powodu straci pracę?
Czy jest coś lepszego, niż siedzenie w domu, telewizor i renta?
Oczywiście! Są takie miejsca
i nie tworzą ich jacyś tajemni-

czy ONI. Organizują je zwykli
ludzie, bliscy osób z niepełnosprawnościami,
dotkniętych
zaburzeniami psychicznymi czy
rozwojowymi, którzy organizują się i tworzą dla swych bliskich sieci wsparcia, bezpieczne przystanie i miejsca pracy.

Takie zakłady, których głównym celem nie jest zarabianie pieniędzy, lecz dawanie
pracy i oparcia ludziom społecznie wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem nazywamy
przedsiębiorstwami
społecznymi.

Na stronie 4 znajdziecie Państwo nasz wywiad z Dagmarą
Janas z Radomskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, które
5 lat temu otworzyło w Radomiu
restaurację “Różany Gościniec”,
w której znalazły zatrudnienie

m.in. osoby niepełnosprawne
intelektualnie, co otwiera przed
nimi drzwi do rehabilitacji, samodzielności i buduje poczucie ich wartości. Na tej samej
stronie przeczytacie również
o radomskim Stowarzyszeniu
“Karuzela”, które zajmuje się profesjonalną opieką nad najmłodszymi dziećmi ze specjalnymi
potrzebami rozwojowymi.
Na stronie 5 opublikowaliśmy
także mały słowniczek pojęć
związanych z przedsiębiorczością społeczną oraz reportaż
z naszych odwiedzin w innej
radomskiej restauracji - Gospodzie „Jaskółeczka”, prowadzonej przez Stowarzyszenie
Ochrony Zdrowia Psychicznego
WZAJEMNA POMOC, która nawet w obszarze przedsiębiorczości społecznej jest przedsięwzięciem niszowym, ponieważ
zatrudnia - z powodzeniem i to
od kilkunastu lat! - ludzi z zaburzeniami psychicznymi, chyba najsilniej stygmatyzowanych
w naszym społeczeństwie.

n Rozdanie wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Jeśli się Państwo dobrze przyjrzycie,
dostrzeżecie liderki stowarzyszeń, o których piszemy na stronach 4 i 5 !

P.H.U”MIX” Pionki

Zapraszamy do lektury tych
materiałów!

