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G?ównym celem kursu by?o poszerzenie i uzupe?nienie kompetencji niezb?dnych do pe?nienia funkcji
opiekuna Spó?dzielni Uczniowskiej. Organizatorzy, maj?c na uwadze to, ?e rola opiekuna nie jest ?atwa,
a opiekun ma bardzo wiele obowi?zków i konieczne jest, aby posiada? podstawow? wiedz? z zakresu
wielu dziedzin, przygotowali specjalny program. Zawiera? on warsztaty m.in. z ekonomii spo?ecznej,
rachunkowo?ci, bhp, spó?dzielczo?ci. Wyk?adowcami byli do?wiadczeni instruktorzy, trenerzy oraz
przedstawiciele „spó?dzielczo?ci doros?ych”.

Dzie? pierwszy by? dniem oficjalnego rozpocz?cia kursu i zaklimatyzowania si? kursantów w nowym
miejscu. Podczas pierwszego spotkania uczestnikom zosta? przedstawiony szczegó?owy program kursu,
informacje organizacyjne, a tak?e by? to moment przedstawienia osób, które by?y odpowiedzialne za
przygotowanie tego kilkudniowego szkolenia. Tego dnia przyby?ych powitali Prezes FRSU Pani Anna
Bulka, I zast?pca Pan Jerzy Lubas oraz przewodnicz?cy Rady Fundacji - Pan Zdzis?aw Zatorski. Nie
zabrak?o równie? trenerów -cz?onków Zarz?du FRSU – Pani Zofii W?grzyniak, Pani Anity
Strzebo?skiej i Pana Bronis?awa Biesia.

Po oficjalnej cz??ci przyszed? czas na pierwsze wyk?ady, które rozpocz??y si? od ksi?gowo?ci i
sprawozdawczo?ci poprowadzonej przez Pani? Ann? Mironiuk cz?onka Rady FRSU – do?wiadczonego
trenera, instruktora i wieloletniej opiekunki SU w Jordanowie. Kursanci zapoznali si? z podstawami
rozliczania zakupów towarów w SU przy dokumentowaniu ich paragonami i dowodami przyj?cia towaru
na stan. Ostatnie zaj?cia zaplanowane tego dnia przygotowa? Pan Bronis?aw Bie?. Wyk?ad dotyczy?
najwa?niejszych zasad z zakresu BHP, czyli wiedzy koniecznej dla ka?dej osoby pracuj?cej z
m?odzie??. Dzie? pierwszy zosta? zako?czony kolacj? w restauracji GO?CINIEC, dzia?aj?cej na terenie
SCSK Optima.

Wtorek by? drugim i bardzo intensywnym dniem kursu. Po ?niadaniu, o godzinie 9:00, rozpocz??y si?
zaj?cia: „Przedsi?biorczo?? spo?eczna a wzmacnianie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si?
przez ca?e ?ycie”. Zosta?y one poprowadzone przez go?ci, którzy przybyli specjalnie z Poznania, aby
móc przekaza? wiedz? dla zebranych na kursie osób. Czteroosobowa delegacja w sk?adzie: Sylwia
Frankowska i Martyna Roga – reprezentuj?ce Regionalnego O?rodka Polityki Spo?ecznej w Poznaniu
oraz Panie Anna Dranikowska i Karolina Dere?y?ska ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spó?dzielni
Socjalnych, przej??y tego dnia sal? wyk?adow?. Wprowadzenia do tematu dokona?a Pani Sylwia
Frankowska, która przybli?y?a zebranym najwa?niejsze poj?cia z zakresu ekonomii. Nast?pnie
zapoznano s?uchaczy z dzia?alno?ci? Stowarzyszenia na Rzecz Spó?dzielni Socjalnych, które ma
mi?dzy innymi na celu podj?cie dzia?a? pomocnych w rozwoju i poszerzeniu ?wiadomo?ci z zakresu
spó?dzielczo?ci i przedsi?biorczo?ci w?ród dzieci i m?odzie?y. Kieruj?c si? my?l? – „Cz?owiek
wa?niejszy ni? zysk”, popieraj? i wspieraj? ró?ne spó?dzielnie, ??obki oraz inne instytucje, które
prowadz? dzia?ania na rzecz pomocy ludziom potrzebuj?cym, zagro?onym wykluczeniem spo?ecznym,
czy osobom niepe?nosprawnym. Podczas realizacji wcze?niej wymienionych zada?, zrodzi? si? pomys?
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programu, którego celem jest podj?cie inicjatyw u?wiadamiaj?cych dzieci od najm?odszych lat, ?e ?ycie
nie jest kolorowe, a ró?nice wyst?puj?ce miedzy lud?mi nie pozwalaj? wszystkim na jednakowy start.
Program ten nie tylko ma u?wiadamia?, ale tak?e uczy? pomocy i tolerancji, która w ka?dym
spo?ecze?stwie jest potrzebna, a której wci?? w ludziach jest zbyt ma?o. W zwi?zku z tym, ?e program
jest skierowany do szczególnej grupy odbiorców, realizatorzy podzielili go na kilka cz??ci. Pierwszy etap
sk?ada? si? z ró?nego rodzaju bada?. By?y one konieczne z tego wzgl?du, ?e tematy problemów
spo?ecznych w?ród najm?odszych s? ca?y czas tematem tabu i nale?y je w odpowiedni sposób
przekaza?. Proces wprowadzania programu w ?ycie zacz?? si? wi?c od wst?pnej analizy i raportu na
temat znajomo?ci podstawowych zagadnie? z zakresu spó?dzielczo?ci. Na podstawie zebranych danych
uda?o si? stworzy? wst?pn? koncepcj? programu, ale zanim zdecydowano si? wyj?? z nim do dzieci,
zorganizowano warsztaty fokusowe w?ród nauczycieli, opiekunów i osób które na co dzie? maj? z nimi
styczno??. Te warsztaty pozwoli?y zebra? opini? na temat tego, czy temat ma szanse si? przyj??. Zdania
by?y podzielone, ale jednak pomys?odawcy programu zaryzykowali i przeprowadzili pierwsze warsztaty
w?ród najm?odszej grupy odbiorców, które zosta?y pozytywnie odebrane i zyska?y popularno??. Coraz
wi?cej placówek o?wiatowych zg?asza si? o mo?liwo?? wprowadzenia u siebie tego rozwi?zania.
Program opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spó?dzielni Socjalnych sk?ada si? z
trzech punktów:

1. Teoria – czyli cel nauczania po??czony z podstaw? programow?.

2. Praktyka – scenariusze zaj??.

3. Materia?y dydaktyczne.

Ca?o?? podzielona jest na sze?? nast?puj?cych modu?ów:

- wygrywam wi?c jestem,

- chc?, mog?, pomagam,

- wspó?praca zamiast rywalizacji,
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- spó?dzielczo?? jest dla uczniów,

- jak oni to robi?? Przedsi?biorczo?? spo?eczna w Polsce i na ?wiecie,

- mieszkam tutaj.

Czas trwania ca?ego programu to 32 godziny, podzielonych na 18 scenariuszy zaj??, które s?
zró?nicowane pod wzgl?dem trudno?ci i dostosowanych w ten sposób, aby móc je wprowadza? na
ró?nych przedmiotach w szkole, np. geografia, religia, wiedza o spo?ecze?stwie czy historia. W
tworzeniu programu najwa?niejsze by?o to, by przekaz by? prosty i ciekawy oraz wykorzystywa?
wszystkie mo?liwo?ci wspó?czesnego przekazu, aby zainteresowa? jak najwi?ksza grup? najm?odszych.
?eby u?atwi? prac? opiekunom i nauczycielom, zwrócono równie? szczególn? uwag? na ró?norodno??
metod dydaktycznych oraz zgodno?? z celami kszta?cenia obowi?zuj?cymi obecnie w Polsce.
Zastosowano wi?c dodatkowe elementy, czyli: gry, debaty, projekty, testy, filmy, piosenki, quizy oraz
mo?liwo?? pracy w grupie. Aby zach?ci? uczestników zebranych na kursie w Krakowie do
wprowadzenia w swoich szko?ach tego programu, oprócz teorii i prezentacji prowadz?ce wtorkowy
wyk?ad przygotowa?y gry i quizy, które wykorzystuje si? w stworzonym przez Stowarzyszenie
programie. Uczestnicy kursu organizowanego przez FRSU, mieli wi?c mo?liwo?? zagrania w
spó?dzielcz? gr? typu monopoli, rozwi?zania kilku zagadek, a nawet stworzenia kolejnych, które mog?
w przysz?o?ci zosta? wykorzystane przez Stowarzyszenie. Opiekunowie i trenerzy zebrani na szkoleniu
bardzo ch?tnie brali udzia? w zadaniach przygotowanych przez go?ci z Poznania i bardzo pozytywnie
odebrali pomys? wprowadzenia programu do szkó?.

Po obiedzie kursanci mieli chwil? na odpoczynek. Udali si? na spacer po Wieliczce w celu poznania tego
popularnego miejsca na mapie ma?opolski. Pani Anita Strzebo?ska – cz?onek zarz?du FRSU, tego dnia
zosta?a mianowana przewodnikiem i pokaza?a podró?uj?cym takie atrakcje jak: miejsce gdzie znajduje
si? wjazd do kopalni soli, muzeum ?up krakowskich, t??nia solankowa, pomnik Jana Paw?a II, czy
Ko?ció? i rynek w Wieliczce. Na zako?czenie drugiego dnia kursu, w SCSK Optima na kursantów
czeka?a kolacja w której wzi?li równie? udzia? przedstawiciele spó?dzielczo?ci doros?ych z
ma?opolski.

Trzeci dzie? szkolenia by? równie intensywny co pozosta?e. Po ?niadaniu g?os zabra?y przedstawicielki
Krakowskiego Banku Spó?dzielczego, które zosta?y zaproszone, aby przedstawi? dzia?ania KBS w
szko?ach, czyli inicjatywy na rzecz edukacji finansowej poprzez Szkolne Kasy Oszcz?dno?ciowe.
G?ównym zadaniem SKO jest bowiem kszta?towanie i poszerzanie wiedzy na temat oszcz?dzania w?ród
dzieci i m?odzie?y. Uczniowie pod okiem opiekuna maj? mo?liwo?? gospodarowania ?rodkami
pieni??nymi. Szko?a uruchamia SKO na podstawie umowy z bankiem na prowadzenie SKO przy danej
szkole, gdzie funkcjonuj? jako odr?bny, indywidualny rachunek. Przedstawicielki KBS serdecznie
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zach?ca?y do skorzystania z oferty i wyczerpuj?co odpowiada?y na zadawane pytania.

Po prezentacji przyszed? czas na kontynuacj? zaj?? z rachunkowo?ci. Ponownie Pani Anna Mironiuk
uczy?a rachunkowo?ci z wykorzystaniem komputerów. Przeprowadzi?a warsztatowe zaj?cia z
funkcjonowania kont kosztowo – przychodowych na podstawie spó?dzielni uczniowskiej prowadz?cej
sklepik i kiermasze – czyli dzia?alno?ci, które cz?sto s? prowadzone przez wi?kszo?? SU na terenie
Polski.

Kolejnym punktem programu by? temat: jak prezentowa? odpowiedni wizerunek w prasie, mediach
lokalnych i spo?eczno?ciowych. Najpierw Pani Anita Strzebo?ska wyja?ni?a najwa?niejsze zagadnienia
dotycz?ce komunikacji i masowego przekazu informacji. By? to wst?p do wyst?pienia przyby?ego na t?
okazj? Pana Tadeusza Krasuskiego – redaktora naczelnego Kuriera Spó?dzielczego, który
podpowiedzia?, jak napisa? dobr? notatk?, aby zainteresowa? czytelników oraz jak przygotowa? tekst,
który chcemy opublikowa? w prasie. Na koniec tej cz??ci g?os zabra?a Paulina Kostrzewa,
reprezentuj?ca ZLSP, która przybli?y?a zebranym czym s? media spo?eczno?ciowe i pokrótce wskaza?a
wady i zalety wybranych portali spo?eczno?ciowych zach?caj?c , aby opiekunowie obecni na szkoleniu
inspirowali m?odzie? do rozpowszechniania informacji o SU w Internecie – czyli przez form? przekazu
informacji, która jest im najbli?sza.

Po przerwie g?os zabra?a Pani Anna Bulka, Prezes FRSU. W swojej wypowiedzi skupi?a si? na
potrzebie usankcjonowania dzia?ania SU i przypomnia?a dotychczas podejmowane próby uchwalenia
Ustawy dla Spó?dzielni Uczniowskich. Opisa?a wszystkie dzia?ania prowadzone w tej sprawie, poda?a
opinie i uwagi nap?ywaj?ce z ministerstw oraz przedstawi?a wszystkie utrudnienia zwi?zane z brakiem
uregulowa?. Zaznaczy?a te?, ?e istnieje konieczno?? uaktualnienia Statutu na podstawie którego obecnie
dzia?aj? spó?dzielnie uczniowskie. Ca?a wypowied? zosta?a uzupe?niona przez Pana Tadeusza
Krasuskiego, który przedstawi? za?o?enia do zmian obecnie u?ywanego wzorcowego Statutu SU.

Po obiedzie kontynuowane by?y zaj?cia z rachunkowo?ci. Tym razem Pani Anna Mironiuk skupi?a si?
na ustalaniu wyniku finansowego i sporz?dzaniu rocznej informacji. By?y to ostatnie zaj?cia
merytoryczne tego dnia dla uczestników kursu.

Przedstawiciele FRSU zadbali o to, aby kursanci mieli mo?liwo?? poznania Krakowskiego Rynku.
Poniewa? Kraków posiada bardzo bogat? ofert? turystyczn? i mo?e pochwali? si? zabytkami
zachowanymi w doskona?ym stanie oraz bogat? histori? zwi?zan? z dzia?aniem ró?nego typu
spó?dzielni, nie sposób by?o pomin?? taki punkt w programie. Pani przewodnik pokaza?a najpi?kniejsze
miejsca, opowiedzia?a kilka ciekawych historii na temat dzia?aczy i miejsc zwi?zanych ze
spó?dzielczo?ci?, a ko?cowym etapem spaceru by?a kolacja w restauracji Go?cinna Chata, w której jak
s?usznie nazwa wskazuje, zwiedzaj?cy zostali bardzo mi?o przyj?ci.
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18 lipiec, czwartek, by? to dzie? zako?czenia kursu, ale dla uczestników równie? tego dnia przygotowano
bardzo intensywne zaj?cia. Na pocz?tek przedstawiono s?uchaczom m.in. histori? spó?dzielczo?ci na
?wiecie i w Polsce, warto?ci, jakimi kieruje si? spó?dzielczo??
i jakie s? jej g?ówne symbole.
Wyk?ad ten zosta? przygotowany przez Pani? Anit? Strzebo?sk? i Pana Zdzis?awa Zatorskiego –
Przewodnicz?cego Rady FRSU, który dodatkowo nakre?li? drog? – jak zosta? spó?dzielc? na d?ugie
lata. Go?ciem specjalnym tego dnia by? Mieczys?aw Koz?owski, za?o?yciel i pierwszy przewodnicz?cy
Rady FRSU. Podzieli? si? on swoimi wspomnieniami i spostrze?eniami na temat zmian, jakie dokona?y
si? na przestrzeni ostatnich lat w ?rodowisku szkolnym i spó?dzielni uczniowskich.

Swoje pi?? minut mia?a równie? Pani Zofia W?grzyniak – cz?onek zarz?du FRSU, która przygotowa?a
wskazówki dotycz?ce organizacji pracy i dokumentowania dzia?a? w SU. Zebrane przez Ni? materia?y –
sprawozdania, protoko?y, uchwa?y, raporty itp. spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem w?ród
uczestników, którzy domagali si? udost?pnienia przygotowanej prezentacji i zadawali wiele pyta?.

Na koniec szkolenia przyszed? czas podsumowania, pami?tkowego zdj?cia i wr?czenia za?wiadcze?
uko?czenia kursu. Po oficjalnej cz??ci uczestnicy zostali zaproszeni na obiad i odpoczynek przed
czekaj?c? ich podró?? powrotn?.

Z opinii, które zebrano podczas podsumowania, z u?miechów na twarzach oraz pró?b o wyd?u?enie
kursu o kolejny dzie? wynika, ?e zebrani na kursie uczestnicy nie b?d? ?a?owa? czasu po?wi?conego na
pobyt w Krakowie, a oprócz wiedzy pozostan? z nimi równie? mi?e wspomnienia.
Paulina Kostrzewa.
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