
galerii na Facebooku czy czuwają 
nad zaopatrzeniem i wyposaże-
niem kawiarenki. – Nasz zespół 
to dobrze działająca maszyna. 
Uzupełniamy się na zasadzie sy-
nergii. Każdy z pracowników ma 
przydzielone zadania, za które jest 
odpowiedzialny. Ważna jest też 

świadomość, że jego wykonanie 
jest niezbędne do prawidłowego 
przebiegu planowanego wydarze-
nia – zapewnia Zuzanna Oleksa.

Praca i rehabilitacja
Skąd nazwa Apteka Sztuki? Wy-
jaśnienia są dwa. Pierwsze jest 

bardziej przyziemne – pod tym 
adresem kiedyś faktycznie mie-
ściła się apteka. Drugie zahacza 
o arteterapię. – Ważne jest dla 
nas wpływanie na świadomość 
społeczną. Często odwołujemy 
się do nazwy, mówiąc, że leczymy 
z nietolerancji i suplementujemy 

Ekonomia, w której liczą się 
ludzie, a nie pieniądze

‘
Więcej niż tylko biznes 

Czym jest ekonomia społeczna? Oznacza zwykle działalność na po-
graniczu sektora prywatnego i publicznego prowadzoną przez organi-
zacje, w których dominuje prymat celów społecznych nad osiąga-
niem zysku. Ich głównym celem jest rozwiązywanie tych problemów 
społecznych, których pojedynczo nie są w stanie rozwiązać ani 
sektor gospodarki rynkowej, ani instytucje administracji publicznej.

-  integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
społeczną marginalizacją,

-  tworzenie miejsc pracy, 
-  świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej
 (na rzecz interesu ogólnego),
-  działanie na rzecz lokalnej społeczności. 

Takim celem społecznym może być:

Zyski przedsiębiorstwa społecznego z założenia są reinwestowane w te cele lub we 
wspólnotę. Nie jest ono prowadzone w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia do-
chodu udziałowców czy właścicieli.

G aleria Apteka Sztuki 
w  ciągu trzynastu lat 
istnienia zapisała się na 
kulturalnej mapie stolicy 

jako miejsce warte odwiedzenia. 
W jasnym, przestronnym lokalu 
przy al. Wyzwolenia 3/5 prezen-
towano prace znanych współ-
czesnych artystów, takich jak 
m.in. Piotr Młodożeniec, Paweł 
Szanajca, Agnieszka Cieślińska 
czy Izabela Chamczyk. Łącz-
nie w Aptece Sztuki odbyło się 
117 wystaw (97 polskich i 20 za-
granicznych artystów). 
Mnogość i  różno-
rodność prezen-
towanych dzieł 
to jednak nieje-
dyna wartość, 
która sprawia, 
że jest to miej-
sce niezwykłe.

Dla niektórych 
może być zasko-
czeniem, że w  tej 
warszawskiej ga-
lerii sztuki współ-
czesnej pracują głównie osoby 
z  niepełnosprawnościami. To 
one, przy wsparciu kadry zarzą-
dzającej, przygotowują od A do 
Z wszystkie wystawy, wernisaże, 
warsztaty i inne wydarzenia. Pro-
wadzą też kawiarenkę, realizują 
usługi graficzne oraz nagrania. 

Apteka Sztuki, założona przez 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 
jest jedynym w Warszawie Za-

kładem Aktywności Zawodo-
wej (ZAZ). Misją obchodzące-
go niedawno 25-lecie istnienia 
Stowarzyszenia jest wspieranie 
osób z grup zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, m.in. 
osób z niepełnosprawnościami. 
– Pracownicy z niepełnospraw-
nością stanowią powyżej 70% 
wszystkich osób zatrudnionych 
w galerii. W sumie mamy 24 pra-
cowników z orzeczoną niepełno-
sprawnością w stopniu znacznym 
bądź umiarkowanym – mówi 

Zuzanna Oleksa, kierow-
nik galerii. – Naszym 

celem jest wspie-
ranie pracowni-
ków w dążeniu 
do uzyskania 
maksymalnej 
samodzielności 
i niezależności.

Aktywizacja 
zawodowa 
o d g r y w a 
w  tym bar-
dzo ważną 

rolę. Praca pozwala nie tylko po-
czuć się pewniej w świecie, któ-
ry nie jest wolny od uprzedzeń 
– stanowi też formę terapii i reha-
bilitacji społeczno-zawodowej. 
W Aptece Sztuki osoby z niepeł-
nosprawnościami pełnią wiele 
znaczących funkcji: przygotowu-
ją materiały promocyjne, rozsy-
łają zaproszenia na wydarzenia 
kulturalne, współprowadzą profil 

Galerie sztuki, kawiarnie, wegebistra… Niektóre z nich nie są tylko 
miejscem, w którym możemy dobrze zjeść czy obcować ze sztuką.  
Pełnią też ważną misję społeczną. Warto się dowiedzieć, na czym ona 
polega i co to jest ekonomia społeczna. Po to, by wspierać takie inicjatywy.

Zuzanna Oleksa
kierownik Galerii Apteka Sztuki



otwartość – wyjaśnia Zuzanna 
Oleksa. – Co więcej, rehabilitu-
jemy poprzez sztukę. 

To, co odróżnia Galerię Ap-
teka Sztuki od zakładów pracy 
chronionej lub wolnego rynku, 
to dbałość nie tylko o rozwój za-

wodowy pracowników, ale też o 
ich rozwój społeczny. Nad pra-
cownikami z niepełnosprawno-
ściami czuwa personel złożony 
ze specjalistów ds. zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami, 
m.in. kierownik, doradca zawo-
dowy i pielęgniarka. Galeria za-
trudnia też osoby odpowiadające 
za koordynację wydarzeń arty-
stycznych (kurator i koordynator 
ds. technicznych). Rehabilitacja, 
zgodnie z przepisami określają-
cymi obowiązki ZAZ, musi odby-
wać się co najmniej przez godzi-
nę dziennie. – Prowadzimy m.in. 
spotkania społeczności. Jest to 
bezpieczna przestrzeń do zabra-
nia głosu na temat nurtujących 
zespół kwestii. Dodatkowo orga-
nizowane są warsztaty z kompe-
tencji miękkich, takich jak komu-
nikacja werbalna i niewerbalna, 
asertywność czy umiejętność 
pracy w zespole. Nasi pracowni-
cy mogą też skorzystać ze szkoleń 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
rozwijających ich umiejętności 
twarde, związane z wiedzą spe-
cjalistyczną, która niejako otwie-
ra im drogę na otwarty rynek 

pracy. Prowadzimy też zajęcia 
edukacyjno-artystyczne w na-
wiązaniu do aktualnych wystaw. 
Z naszego doświadczenia wyni-
ka, że wpływają one korzystnie 
na proces budowania zespołu, 
redukcję stresu i  kreatywność 
– dodaje Zuzanna Oleksa. 

Co więcej, pracownicy ma-
ją zajęcia z języka angielskiego 
oraz spotkania z  doradcą za-
wodowym. Przeprowadza on 
sesje z każdym z nich i ustala 
indywidualny plan rehabilitacji 
społeczno-zawodowej. Galeria 
otwarta jest także na pomoc 
innym – organizuje np. oprowa-
dzenia kuratorskie uwzględnia-
jące potrzeby grup z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Zaradność także 
w pandemii 
Jak Apteka Sztuki radzi sobie 
w czasie pandemii, gdy ogra-
niczona jest możliwość orga-
nizowania wystaw i wernisaży? 
W działającym studiu graficz-
nym można np. zamówić do-
wolny projekt. Można też zor-
ganizować w  galerii nagrania 
na żywo. – Zastanawialiśmy 
się, jak organizować eventy, gdy 
ograniczona została liczba osób, 
które mogą wziąć w nich udział. 
Doszliśmy do wniosku, że szan-
sę stwarza nam przestrzeń wir-
tualna. Zaopatrzyliśmy galerię 
w niezbędny sprzęt, a pracowni-
ków w odpowiednie umiejętności, 
takie jak chociażby odszumianie 
materiałów audio i montaż wi-
deo – mówi kierownik galerii. 

Na Facebooku galerii można 
obejrzeć choćby film na temat 
wystawy „Tabula rasa” Ewy Cie-
niak. O haftowanych portretach 
opowiada sama artystka (https://
www.facebook.com/galeria.ap-
teka.sztuki). Celem działania ZAZ 
jest jednak nie tylko umożliwia-
nie zdobywania doświadczenia 
zawodowego zatrudnionym 
osobom niepełnosprawnym 
oraz ich adaptacja społeczna, 
ale i przygotowanie do szukania 
zatrudnienia na otwartym ryn-
ku pracy. – To jest nasz cel, ale nie 
stawiamy pracownikom ram cza-
sowych – mówi Zuzanna Oleksa.

Czasami pracownik już po 
kilku miesiącach czuje się goto-
wy do wyjścia na otwarty rynek 
pracy, zdobywa zatrudnienie 
i je utrzymuje. – Niekiedy bywa 
tak, że część zespołu posiada już 
bardzo wysokie kompetencje 
zawodowe, jednak ze względów 
związanych z trudnościami wy-
nikającymi z niepełnosprawno-
ści Apteka stanowi dla nich bez-
pieczny azyl na dłużej.

Jakie były początki waszego działania?
Karolina Goerigk: Spółdzielnię Socjalną Margi-
nes założyliśmy w 2013 roku. Część z nas wy-
wodzi się ze środowiska alternatywnego, anar-
chistycznego i trudno było nam zaakceptować 
reguły, którymi rządzi się biznes w dzisiejszej 
rzeczywistości. Często byliśmy długo-
trwale bezrobotni, a więc niejako 
pozostawaliśmy na margine-
sie społeczeństwa. Dlatego 
postanowiliśmy sami sobie 
zorganizować nasz świat, 
by jednocześnie móc za-
rabiać na życie i pracować 
w zgodzie z samym sobą. 
Formuła spółdzielni socjalnej 
była nam najbliższa, jeśli chodzi 
o sposób zarządzania, podejmowa-
nia decyzji.
 
Skąd pomysł na wegańskie bistro?
KG: W Lokal Vegan Bistro przy ul. Kruczej 23/31 
w Warszawie oferujemy kuchnię wegańską, bo 
wszyscy jesteśmy jej pasjonatami i uważamy, że 
przyszłość będzie roślinna. Hitem od początku 
istnienia lokalu jest sojowy schabowy. Bardzo  
przypomina on klasyczną wersję, którą zna się 
z domu, z dzieciństwa – i być może stąd ta po-
pularność. Nasze menu zawiera klasyczne da-
nia obiadowe, zawsze jest jakiś fast food oraz 
przystawki. Żeby nie było nudy, zmieniamy je co 
dwa tygodnie. Dlatego karta w Lokalu jest dość 
krótka – staramy się wszystko robić na świeżo 
i pracować na produktach wysokiej jakości.
 
Prowadziliście także cukiernię…
KG: Tak, przez dwa lata, do października tego 
roku, mieliśmy też Lokal Dela Krem przy Hożej. 
Niestety, w tym trudnym czasie musieliśmy go 
zamknąć, ale mamy plan na ponowne otwarcie 
w nowej lokalizacji. Tym bardziej że nasi stali 
goście się o to upominają. Lokal Dela Krem był 
pierwszą w Polsce w stu procentach wegańską 
stacjonarną kawiarnio-cukiernią. Podobnie jak 
w Lokal Vegan Bistro proponowaliśmy roślinne 
wersje tradycyjnych ciast, tortów i deserów. 
Współpracowaliśmy też z odbiorcami zewnętrz-
nymi. Nasze słodkie wyroby trafiały na bankiety 
i konferencje, a najpopularniejsze z nich, droż-
dżówki, do sklepów ze zdrową żywnością.

Od anarchii do kuchni wege

Jak sobie radzicie w czasie pandemii?
KG: Jest ciężko, nie ukrywamy tego. Każdy 
dzień stawia nowe wyzwania. Dostosowali-
śmy się do zaleceń i przygotowujemy dania 
na wynos. Najkorzystniejsza dla nas forma 
obecnie to odbiór osobisty – pośrednik do-

staw potrąca kosmiczne prowizje. 
W marcu, podczas pierwszej fali 

pandemii, zaczęliśmy dostar-
czać produkty garmażeryj-
ne do sklepów ze zdrową 
żywnością – pakowane 
próżniowo schabowe czy 
dania w słoikach. Niedługo 

ruszymy z ich wysyłką na 
całą Polskę. Myślimy także 

o poszerzeniu oferty.

Wasze działania zostały docenione, 
otrzymaliście nagrodę Pomysł na Rozwój 
w Konkursie im. Jacka Kuronia na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017.
KG: To było bardzo miłe i bardzo się ucieszyli-
śmy, że zostaliśmy wyróżnieni w tym konkur-
sie. W takim momencie człowiek przypomina 
sobie, co i po co robi, bo na co dzień jesteśmy 
bardzo – czasem za bardzo – zabiegani i zapo-
minamy o poczuciu własnej wartości. 

Karolina Goerigk
wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Margines z Warszawy

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) prowadzą rehabilitację społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych oraz działalność gospodarczą. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną, 
tylko organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką. 
Mogą go utworzyć: gmina, powiat, fundacja, stowarzy-
szenie lub inna organizacja społeczna, której celem 
jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepeł-
nosprawnych. ZAZ może korzystać z dofinansowania 
ze środków PFRON oraz samorządu terytorialnego. 
Dochody z działalności gospodarczej oraz zwolnień 
podatkowych zakładu muszą być przeznaczone w ca-
łości na zakładowy fundusz.

Galeria Apteka Sztuki podczas wernisażu

Spółdzielnie pracy za-
pewniają organizację 
wspólnej produkcji to-
warów lub świadczenia 
usług. Oprócz działalności 
gospodarczej mogą  
prowadzić działalność 
społeczną i oświatowo- 
-kulturalną na rzecz swo-
ich członków i ich środo-
wiska. Mają osobowość 
prawną. Cechy charakte-
rystyczne spółdzielni to 
prowadzenie przedsiębior-
stwa w oparciu o osobistą 
pracę jej członków i obo-
wiązek nawiązania sto-
sunku pracy ze wszyst-
kimi członkami spółdzielni.
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