
Głogowskie Granty Młodzieżowe

        Budujemy przedsiębiorczość społeczną



Przedsiębiorczość społeczna jest sektorem gospodarki, w której 

organizacje są  zorientowane na użyteczność społeczną, a 

wypracowana przez nie nadwyżka służy realizacji  celu 

społecznego.

Wymienione powyżej kompetencje są wymieniane przez 
specjalistów jako kluczowe kompetencje przyszłości.



kryteria społeczne: + kryteria ekonomiczne

● orientacja na społecznie użyteczny cel 
● oddolny, obywatelski charakter inicjatywy,
● demokratyczny system zarządzania,
● wspólnotowy charakter działania,
● ograniczona dystrybucja zysków

=
przedsiębiorczość społeczna

● prowadzenie działalności w sposób ciągły
● niezależność instytucji w stosunku do 

instytucji publicznych,
● ponoszenie ryzyka gospodarczego
● rentowność przedsięwzięcia



Spółdzielnia uczniowska jest jedną z form przedsiębiorczości 
społecznej

● Prowadzona przez uczniów pod nadzorem nauczyciela z danej szkoły
● Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia
● Liczba członków minimum 10 uczniów
● zgoda rady szkoły/rady pedagogicznej (zapis o spółdzielni w statucie szkoły)
● Stworzenie statutu spółdzielni (statuty wzorcowe do wglądu) -> zatwierdzony 

przez radę pedagogiczną
● nie ma osobowości prawnej - jest to działalność wewnętrzna szkoły
● nie ma obowiązku podatkowego - nie rozlicza się z US
● może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, dokonywać innych czynności 

prawnych



Jaki jest cel spółdzielni uczniowskiej ?

- jest symulacją przedsiębiorstwa prowadzonego na terenie szkoły
- zarobek członków przez prowadzenie wspólnej działalności

Co daje uczniom, jakie kompetencje wzmacnia?
- pokazuje formalności związane z prowadzeniem własnej firmy
- uczy w praktyczny sposób jak organizować i realizować 

przedsiębiorcze działania
- uczy zakresu i kolejności działania, jakie należy podjąć aby działanie 

biznesowe było zyskowne
- uczy jak inwestować zyski lub jak radzić sobie ze stratą
- uczy współpracy i brania odpowiedzialności za decyzje
- uczy strategicznego myślenia



Zasady spółdzielczości:

1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa,
2. Zasada demokratycznej kontroli członkowskiej,
3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków,
4. Zasada autonomii i niezależności,
5. Zasada kształcenia, szkolenia i informacji,
6. Zasada współpracy pomiędzy spółdzielniami,
7. Zasada troski o społeczność lokalną.



Formy spółdzielczości uczniowskiej:

1. ze względu na przedmiot działalności:
- usługowa,
- produkcyjna,
- produkcyjno-usługowa,
2. ze względu na zasięg oddziaływania:
- wewnętrzny,
- zewnętrzny,
3. ze względu na cele działania:
- społeczno-ekonomiczne z naciskiem na kryterium społeczne.
- społeczno-ekonomiczne z naciskiem na kryterium ekonomiczne.



Na co można przeznaczyć wypracowany zysk?

1. Na rozwój własnej spółdzielni
2. Na wspólnie wybrany cel
3. Na wspieranie innego rodzaju działalności (np. szkoły)



Zakładanie krok po kroku:

1. Grupa inicjująca (min. 10 uczniów z nauczycielem opiekunem)
2. Pomysł na działanie
3. Zgoda rady szkoły (na wniosek dyrektora)
4. Wpis o spółdzielni do statutu szkoły
5. Stworzenie statutu spółdzielni
6. Walne Zgromadzenie członków spółdzielni



Przykłady działalności spółdzielni uczniowskiej

1. Sklepik szkolny
2. Sprzedaż rowerów ich serwis. Pomieszczenia do prowadzenia tego typu

działalności zapewniła szkoła, a narzędzia do naprawy zostały zakupione w ramach kredytu, 
jaki spółdzielnia zaciągnęła w banku na sumę 100 funtów. Kredyt został szybko spłacony 
ponieważ uczniowie bardzo dobrze zbadali potrzeby lokalnej społeczności i rozpoczęli 
świadczenie usług dla nauczycieli szkoły, konserwując i naprawiając im rowery. Następnym 
krokiem było wyszukiwanie i zakup starych, zepsutych rowerów i przywracanie im 
sprawności. Rowery takie były następnie sprzedawane, a zysk przeznaczany na potrzeby 
uczniów i rozwój własnej spółdzielni.

3. Kiermasze i imprezy szkolne



Miejska Strefa Biznesu oraz Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości

1. Wsparcie inicjatywy (planowanie strategiczne przedsięwzięcia) oraz działań przez 

osoby  bezpośrednio zajmujących się rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.

2. Pomoc w organizacji i działaniu Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości.

3. Wsparcie techniczne działań - gry biznesowe, 

4. Pomoc w dotarciu do lokalnych biznesów.

5. Pomoc w realizacji działań - konferencje, szkolenia, warsztaty.



Postawa przedsiębiorcza - czy jest potrzebna?

Wyrabianie cech przedsiębiorczych jest bardzo przydatne w życiu, uczy:
- podejmowania trudnych działań i decyzji,
- przyjmowania roli lidera,
- umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
- umiejętności zarządzania czasem
- nawyku uczenia się,
- umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie



I moduł: 12.10 - 30.10
Spotkanie “Od mówienia do robienia - młodzieżowa przedsiębiorczość w praktyce”. Na to spotkanie 
zapraszamy uczniów i nauczycieli zainteresowanych spółdzielczością uczniowską i działaniami 
przedsiębiorczymi z młodzieżą z jednej szkoły. Spotkanie może być zorganizowane w Waszej szkole, 
w Miejskiej Strefie Biznesu lub poprzez platformę ZOOM w formule on-line. Możemy je 
zorganizować np. podczas lekcji z przedsiębiorczości. Wyjaśnimy, czym są podmioty ekonomii 
społecznej, pokażemy dobre przykłady (również inicjatyw młodzieżowych), pokażemy jak zgodnie z 
prawem młodzież może działać przedsiębiorczo poprzez spółdzielnie uczniowskie. Zaprosimy również 
młodzież do modułu II i do Mikrograntów młodzieżowych.
II moduł: 26.10 do 13.11
Seria warsztatów dla maksymalnie 30 uczniów z Głogowa, podczas których uczestnicy będą 
opracowywali własne pomysły na przedsiębiorcze działania w swoim otoczeniu. Oprócz wiedzy 
otrzymają opiekę mentora, który wesprze ich swoją wiedzą i doświadczeniem. Warsztaty odbywać się 
będą w małych grupach w Miejskiej Strefie Biznesu lub na Zoomie.



III moduł: 13.11 - 23.12
Mikrogranty młodzieżowe - planujemy przyznanie od 7 do 20 grantów w wysokości od 
500 zł do 2000 zł na działania inicjowane przez młodzież. O dotacje ubiegać się będą 
mogły nieformalne grupy młodzieżowe pod nadzorem osoby pełnoletniej.
IV moduł: 6.12.-30.12
Klub Przedsiębiorczej Młodzieży - cykliczne spotkania dla młodzieży, które rozpoczną 
się po zrealizowaniu wszystkich przyznanych mikrograntów. Chcemy zachęcić 
młodzież do samoorganizowania z naszą pomocą spotkań rozwijających ich 
kompetencja biznesowe i zachęcić do dalszego wspólnego działania.


