Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w 2012 roku

Dane organizacji:
1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
2. Adres: 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1 [61-121 Poznań, ul. Ostrówek 15 (do 24 maja
2011)]
Tel/fax (61) 887 11 66
3. Data wpisu do rejestru KRS: 28.07.2003 r.
4. Nr KRS: 0000167905
5. Nr wpisu do ewidencji instytucji szkoleniowych - 2.30/00145/2006.
6. Skład Zarządu:
Przemysław Piechocki – Prezes zarządu
Jagoda Paluch – Wiceprezes Zarządu
Wiesław Zwierzchowski – Wiceprezes Zarządu
8. Skład Komisji Rewizyjnej:
Paweł Maserak, Mariola Henkel, Sylwia Kościańska
9. Cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie szerokiego wsparcia osobom indywidualnym i spółdzielniom
socjalnym a także wspólna realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych w zakresie:
1.

prowadzenia

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy

oraz

rozwój

przedsiębiorczości, w tym: propagowania idei przedsiębiorczości społecznej, również spółdzielczości
socjalnej poprzez pomoc w tworzeniu nowych i wspieranie już istniejących spółdzielni socjalnych;
promocja

zatrudnienia

i

aktywizacja

zawodowa

osób

pozostających

bez

pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2. działalności edukacyjnej, szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do społeczności
lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, dotyczącej m.in.:
przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, budowania partnerstw lokalnych, rozwijania
kontaktów i współpracy lokalnej, regionalnej, międzynarodowej.
3. wspierania bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym członków
spółdzielni socjalnych w rozwiązywaniu problemów,
4. aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
5. rozwoju poradnictwa, edukacji i informacji obywatelskiej,
6. promocji i ochrony zdrowia,
7. przeciwdziałania patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym,
nikotynowym oraz agresji i przemocy w rodzinie,
8. promowania zrównoważonego rozwoju,
9. ochrony środowiska,
10. turystyki socjalnej oraz krzewienia i upowszechnianie czynnego wypoczynku.
10. Sposób realizacji celów
1. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych,
zorganizowanie ich od strony formalno-prawnej oraz tworzenie warunków do prowadzenia
przez nie działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie zapewnia wspieranym przez siebie spółdzielniom socjalnym, indywidualnym
członkom oraz ich rodzinom pomoc doradczo-informacyjną.
3. Stowarzyszenie tworzyć będzie warunki służące wymianie doświadczeń pomiędzy
przedsiębiorstwami społecznymi oraz wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami
społecznymi a innymi podmiotami gospodarczymi. Prezentować będzie doświadczenia
istniejących organizacji poprzez konferencje, publikacje, media tradycyjne i elektroniczne

zarówno osobom i instytucjom zainteresowanym powstawaniem przedsiębiorstwami
społecznymi, jak też szerokiej opinii publicznej.
4. Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele także poprzez:
a. udzielanie szerokiego wsparcia w ekonomicznym usamodzielnianiu się i animowanych
spółdzielni socjalnych;
b. skreślony
c. współpracę z placówkami edukacyjnymi;
d. opracowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości
społecznej, spółdzielczości socjalnej, tworzenia podstaw i rozwoju współpracy pomiędzy
sektorem pozarządowym, administracyjnym i gospodarczym,
e. organizację szkoleń, seminariów i warsztatów dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy,
osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, administracji
państwowej i samorządowej;
f.

tworzenie odpowiednich warunków do uchwalania przepisów prawnych służących rozwojowi
przedsiębiorczości społecznej, a tym samym poprawie sytuacji osób poszukujących pracy,
bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych;

g. skreślony;
h. organizowanie grup wsparcia, klubów i kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży, osób
dorosłych z rodzin ubogich oraz osób niepełnosprawnych;
i.

prowadzenie działalności naukowo-badawczej,

j.

działalność wydawniczą i informacyjno-promocyjną;

k. współpracę z mediami w zakresie prezentacji przedsiębiorczości społecznej, w tym
spółdzielni socjalnych jako możliwości rozwiązania problemu ubóstwa, bezrobocia i
wykluczenia społecznego,
l.

współpracę z administracją państwową i samorządową, związkami zawodowymi,
pracodawcami, organizacjami pracodawców i organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozpowszechniania przedsiębiorczości społecznej i społecznej etyki biznesu;

m. organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych,
n. prowadzenie obiektów służących rekreacji i turystyce,
o. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi o
tym samym lub podobnym profilu działalności;
p. tworzenie lub przystępowanie do krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Działalność określona w ust. 4 pkt. 1), 4), 5), 9), 10), 13) i 14) może być prowadzona jako
działalność

odpłatna.

II Projekty realizowane w 2012 roku

WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
1. Projekt: PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II
Nazwa i nr priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Nazwa i numer poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Nazwa Projektu: PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II
Okres trwania projektu: 31.03.2012 - 31.12. 2014
Obszar realizacji: Wielkopolska
Kwota dofinansowania: 4 677 289,28
Główny cel projektu: Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce do 12.2014 roku
poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe około 50 PES oraz budowanie otoczenia
sprzyjającego ich rozwojowi.
Zrealizowane zadania w 2012
Do końca 2012 roku do projektu przystąpiło 184 uczestników. 72 osoby zostały przeszkolone
z tematyki dotacyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 10
inicjatyw, które zakwalifikowane zostały przyznania dotacji i wsparcia pomostowego na założenie
spółdzielni socjalnych. Do końca 2012 roku dwie spośród nich założyły spółdzielnie socjalne
i uzyskały wpis do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców: Spółdzielnia Socjalna Kostrzynianka
i Spółdzielnia Socjalna Wykon.
Niezależnie od spółdzielni zarejestrowanych w ramach części dotacyjnej projektu, w ramach
projektu PWP WOES II zarejestrowanych zostało 11 PES, w tym 3 spółdzielnie socjalne, 4
stowarzyszenia 3 fundacje i 1 Klub Sportowy. Popisano 57 umów na świadczenie usług.

Specjaliści Ośrodka udzieli łącznie 240 porad oraz zrealizowali 798 godzin doradztwa, w tym:


296 godzin doradztwa marketingowego



379 doradztwa księgowego



37 godzin doradztwa prawnego



48 godzin z zarządzania



38 godzin z motywacji i coachingu.

2. Projekt: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”
Nazwa i nr priorytetu: I. Zatrudnienie i integracja społeczna
Nazwa i numer działania: 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Nazwa Projektu: Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ
Okres trwania projektu: 1.06.2012 – 30.11.2014 r.
Obszar realizacji: cała Polska
Kwota dofinansowania: 2 548 512,00zł
Główny cel projektu: Poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników
WTZ poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej testowanego w Wielkopolsce w
okresie do XI 2014 roku.
Zrealizowane zadania
W 2012 r. w Projekcie trwała realizacja zadania „Przygotowanie produktu”, w ramach którego
przeprowadzono badania pozwalające na stworzenie modelu spółdzielni socjalnych przy WTZ
aktywizujących osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zlecono napisanie analizy systemu prawnego
dotyczącej proponowanego rozwiązania, analizy możliwości współpracy z sektorem biznesu, analizy
uwarunkowań współpracy z sektorem biznesu, analizy potencjału WTZ pod kątem możliwości
implementacji proponowanego modelu. Zrealizowano panele eksperckie, podczas których
wysłuchano opinii i uwag przedstawicieli poszczególnych środowisk potencjalnych interesariuszy.
Rozpoczęto budowanie partnerstw międzysektorowych wokół powstających spółdzielni socjalnych.
Napisano strategię wdrażania Projektu wraz z załącznikami w postaci rekomendacji prawnych i
podręczników do implementacji modelu.

3. Projekt: „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej II”
Nazwa i nr priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Promocja Integracji Społecznej
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Okres trwania projektu: 01.04.2011r. - 31.03.2013 r.
Obszar realizacji: województwo kujawsko-pomorskie
Kwota dofinansowania: 1.331.641,06 zł
Główny cel projektu: Głównym celem projektu jest promocja i wzmocnienie sektora ES w
województwie kujawsko-pomorskim poprzez komplementarne wsparcie PES oraz budowanie
otoczenia sprzyjającego rozwojowi PES oraz poprzez realizację zaplanowanych działań w projekcie.
Dodatkowym celem był wzrost świadomości mieszkańców województwa w zakresie ekonomii
społecznej.
Zrealizowane zadania w 2012
W roku 2012 realizowano poszczególne zadania projektowe. Jednym z nich było opracowanie
oraz wdrożenie pakietu usług dla osób zainteresowanych założeniem, bądź wspieraniem działających
podmiotów ekonomii społecznej. Systematycznie prowadzona była działalność konsultacyjnodoradcza w zakresie prawa, księgowości finansów, zarządzania skierowana głównie dla PES ale i
również dla osób fizycznych tworzących grupy inicjatywne. W sumie do końca 2012 roku z usług
skorzystało 251 osób 42 podmioty ekonomii społecznej.
W dniach 9-10 listopada w Hotelu Zawisza w Bydgoszczy zorganizowano również Regionalne
Forum Ekonomii Społecznej, którego celem było przybliżenie zainteresowanym działalności sektora
ekonomii społecznej i wymiana doświadczeń między spółdzielcami. Patronat honorowy nad forum
objął prezydent miasta Bydgoszczy. W warsztatach i konferencji podczas forum uczestniczyło 117
osób.

4. Projekt: „Wspólna Praca Nas Wzbogaca”
Nazwa i nr priorytetu: VII Promocja integracji społecznej
Nazwa i numer działania: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Nazwa i numer poddziałania: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Nazwa Projektu: Wspólna Praca Nas Wzbogaca
Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie
Okres trwania projektu: 30.03.2011r. – 29.03.2013r.
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Kwota dofinansowania: 2 105 772,00 PLN
Główny cel projektu: rozwijanie sektora ekonomii społecznej poprzez przygotowanie kobiet i
mężczyzn do tworzenia nowych miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnych.
Zadania zrealizowane w 2012 roku
Do końca roku 2012 w projekcie wzięło udział 36 osób (12 mężczyzn i 24 kobiety). W wyniku realizacji
projektu powstało 9 spółdzielni socjalnych: Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu, Spółdzielnia
Socjalna Otwarci, Spółdzielnia Socjalna Akcent Europe, Spółdzielnia Socjalna A-Z, Spółdzielnia
Socjalna Poezja Smaku, Ostrowska Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Masterpunkt,
Spółdzielnia Socjalna Nasza Firma. W wyniku konkursu najlepszy biznesplan otrzymały one łącznie 35
dotacji inwestycyjnych oraz wsparcie pomostowe na utworzenie nowych miejsc pracy w
spółdzielniach socjalnych.

5. Projekt: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia
trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Partner: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja im. Jadwigi Królowej Polski,
Fundacją Forum Rozwoju Nowych Technologii, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Termin realizacji projektu: 1.05.2011 – 30.04.2013
Cel: Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości społecznej i podmiotów działających w
obszarze ekonomii społecznej poprzez stworzenie zasad rozwoju ekonomii społecznej oraz
wypracowanie innowacyjnych modeli.
Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2012 roku:
Udział w pracach nad przygotowaniem strategii wrażenia projektu innowacyjnego;
Testowanie wypracowanej wersji modelu – współudział w naborze uczestników/uczestniczek,
zapewnienie kadry szkoleniowej, wsparcie doradcze dla uczestników/czek na etapie preinkubacji oraz
powstałych PES na etapie inkubacji;
Udział w upowszechnianiu i włączaniu opracowanych rozwiązań od polityki regionalnej;

Zapewnienie techniczno-administracyjnej obsługi realizacji zadania związanej m.in. z zarządzaniem
oraz rozliczaniem otrzymanych środków finansowych.
Zadaniem Stowarzyszenia było opracowanie modelu na etapie prekinkubacji, tj. etapie
przeszkalania z zasad ekonomii społecznej i tworzenia więzi grupowych. Ponadto Stowarzyszenie
wypracowało model inkubatora przedsiębiorczości społecznej, w ramach którego osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym oraz absolwenci szkół wyższych testowali możliwość wspólnego działania
w ramach przedsiębiorstwa społecznego bez konieczności formalnej rejestracji jako podmiotu
gospodarczego. W projekcie wzięły udział 118 osoby( z których utworzono 10 grup inicjatywnych).
Zostało podpisanych 118 umów o preinkubację oraz 62 umowy o inkubację.
W ramach projektu odbyło się:


10 warsztatów integracyjnych,



10 szkoleń z zakresu istoty i podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej, 10 warsztatów z zakresu pomysłu na działalność i zarządzania podmiotem
ekonomii społecznej,



10 szkoleń z dostępnych źródeł finansowania PES,



4 warsztaty interpersonalne.
Uczestnicy czterech z dziesięciu grup biorących udział w projekcie stworzyli spółdzielnie

socjalne: Bezpieczni Podopieczni, Wykon,

Kostrzynianka, Poznanianka. Wszystkie przystąpiły i

przystąpili do projektu PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej realizowanego przez
Stowarzyszenie. Wnioski wypracowane przez Stowarzyszenie znalazły się w podręcznikach o
modelach Inkubacji i Preinkubacji Produkt finalny projektu WCES został pozytywnie zwalidowany na
posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej PO KL w dniu 19 lutego 2013 roku.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERIALNYCH
1. Projekt: „Nowe otwarcie OWSS – wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych”
Numer i nazwa priorytetu: 4 Rozwój przedsiębiorczości społecznej
Numer i nazwa obszaru wsparcia: 3 Komponent regionalny projektów wsparcia przedsiębiorczości
społecznej
Termin realizacji: 2011-07-01 do 2012-12-31
Kwota Dotacji: 488 770,00 PLN

CEL: Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej poprzez udzielenie
dotacji

21 podmiotom zarejestrowanym na ternie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i

wielkopolskiego w okresie realizacji projektu.
Zadania zrealizowane w 2012 roku: w 2012 roku ogłoszono drugą edycję konkursu grantowego dla
spółdzielni socjalnych. Wpłynęło 25 wniosków. Przyznano 11 dotacji na realizację jednorocznych
projektów: 2 dla spółdzielni socjalnych z województwa łódzkiego, 3 dla spółdzielni socjalnych z
województwa

kujawsko-pomorskiego

oraz 6

dla

spółdzielni

socjalnych

z

województwa

wielkopolskiego. W ciągu dwóch latach trwania projektu łącznie przyznano 21 dotacji: 7 dla
spółdzielni socjalnych z województwa łódzkiego, 10 dla spółdzielni socjalnych z województwa
wielkopolskiego i 4 dla spółdzielni socjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Projekt: „IV Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej”
Priorytet: IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej
Numer i nazwa obszaru wsparcia: 1 Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa
trójsektorowego .
Termin realizacji: zadanie jednoroczne, realizowane w 2012 roku, w okresie 01.08-2012 do
30.11.2012
CEL: Projekt przewidywał wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej jako istotnej części polskiego
modelu ekonomii społecznej poprzez jej promowanie, dzięki organizacji Ogólnopolskiego Forum
Spółdzielczości Socjalnej.
Zrealizowane zadanie: Projekt był kontynuacją działań z lat poprzednich i polegał na organizacji IV
Forum Ekonomii Społecznej. Forum odbyło się w Bydgoszczy, w dniach 8-9 listopada 2012. Tematem
przewodnim IV OFSS były spółdzielnie socjalne tworzone przez osoby prawne - przez gminy do
realizacji nowych zadań wynikających np. z ustawy o gospodarce odpadami czy przez organizacje
prowadzące

WTZ

jako

sposób

na

rozszerzenie

oferty

aktywizacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych. Forum objęły swoim patronatem m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W IV Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej wzięli
udział przedstawiciele 50 PES-ów, w tym 42 spółdzielni socjalnej, łącznie 117 uczestników.
Z okazji Forum wydany został również pierwszy numer magazynu SOC poświęconego ekonomii
społecznej.

Współfinansowane ze środków budżetu Miasta Poznania
1. Warsztat: ABC Małej Firmy: wspieranie doradztwa biznesowego adresowanego dla
początkujących przedsiębiorców
Termin realizacji: w okresie o 9.07.2012 do 31.08.2012
CEL: Program warsztatu ma na celu uzupełnienie wiedzy mieszkańców lub młodych przedsiębiorców z
Miasta Poznania o wymaganą wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
Zrealizowane zadania: bezpośrednim rezultatem realizacji zadania jest ukończenie warsztatu ,,ABC
Małej Formy’’ przez grupę 24 mieszkańców Poznania i okolic. Edycja projektu przeprowadzona w
sierpniu 2012 roku cieszyła się sporym zainteresowaniem. Mimo przyjęcia ponadprogramowej liczby
uczestników, 3 zrezygnowało z przyczyn osobistych. Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, poznali podstawy prawne oraz narzędzie
związane z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z podstaw prawa cywilnego,
prawnego otoczenia firmy, podstaw zarządzania i prowadzenia księgowości oraz ewidencji
podatkowych w firmie. Dostarczona została wiedza praktyczna z zakresu przygotowywania
biznesplanu. Warsztaty były tez doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz kontaktów
branżowych, które mogą owocować w przyszłości. Bezpośrednim rezultatem realizacji zadania było
ukończenie warsztatu ,,ABC Małej Firmy’’ przez 24 osoby, z czego jednak dwie nie odebrały
certyfikatu.
2. Wspieranie doradztwa biznesowego adresowanego do początkujących przedsiębiorców przeprowadzenie warsztatu pt. „Marketing w Małej Firmie”
Termin realizacji: 17.09.2012 do 09.11.2012
CEL: zwiększenie wiedzy 20 mieszkańców Poznania z zakresu roli marketingu w małej firmie.
Zrealizowane zadania: bezpośrednim rezultatem realizacji zadania jest ukończenie
,,Marketing w Małej Firmie’’ przez grupę 20 mieszkańców Poznania i okolic. Edycja

warsztatu
projektu

przeprowadzona w październiku 2012 roku cieszyła się sporym zainteresowaniem. Mimo otrzymania
formularzy zgłoszeniowych od ponad 35 uczestników, kilkanaście osób nie pojawiło się na
szkoleniach bądź zrezygnowało wcześniej w udziale w warsztatach. Problemem była również
niesystematyczność uczestników w uczęszczaniu na zajęcia.
Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę z zakresu roli marketingu w małej firmie, poznali podstawowe
pojęcia oraz narzędzia związane z tym zagadnieniem. Przedstawione zostały także kwestie związane z

budowaniem strategii marketingowej, promocją produktów oraz sztuką budowania wizerunku.
Bardzo praktyczną formę przybrały warsztaty z E-marketingu.
Uczestnicy warsztatu mieli przede wszystkim możliwość udziału w interaktywnym szkoleniu oraz w
bezpośrednich konsultacjach z trenerami w sprawach związanych z marketingiem w małej firmie.
Warsztaty były też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz kontaktów branżowych, które
mogę owocować w przyszłości.
Szkolenie zostało przeprowadzone w dniach 15,16,17,18 i 19 października 2012 roku. W ramach
zadania przeprowadzono łącznie 25 h warsztatów. Bezpośrednim rezultatem realizacji zadania było
ukończenie warsztatu ,,Marketing w Małej Firmie’’ przez 20 osób. Rezultatem było również
zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.

Dodatkowe warsztaty/szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie
1. Wizyty studyjne i warsztaty edukacyjne pn. „Jak założyć spółdzielnię socjalną”
Termin realizacji: 10.-11.2012
Zrealizowane zadania: W okresie od października do listopada zrealizowano 8 warsztatów
dotyczących między innymi: podmiotów ekonomii społecznej , podstaw prawnych funkcjonowania
spółdzielni socjalnych, księgowości w spółdzielni socjalnej oraz marketingu i promocji spółdzielni
socjalnych. W warsztatach wzięło udział 30 osób. Warsztaty zostały przeprowadzone na zlecenie
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w

Śremie

w

ramach

projektu

„Aktywność

się

opłaca”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Spotkania z zakresu poradnictwa prawnego
Termin realizacji – grudzień 2012
Zrealizowane zadania: Przeprowadzenie 3 spotkań z zakresu poradnictwa prawnego dla
Stowarzyszenia Razem na Głównej w ramach projektu systemowego „Pomoc – Organizacja –
Wsparcie” (PAW) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
3. Wizyty studyjne
Termin realizacji – 5-6 listopada 2012 roku

Zrealizowane zadania – organizacja 2 wizyt studyjnych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W wizytach uczestniczyło 20 osób.
4. Warsztaty z ekonomii społecznej
Termin realizacji: 25.05 – 25.06. 2012
Zrealizowane zadanie: Organizacja warsztatów z ekonomii społecznej dla 23 uczestników projektu
„Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kościanie i wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Warsztaty edukacyjne
Termin realizacji: listopad – grudzień 2012
Zrealizowane zadania: Organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej dla
uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny oraz studentów socjologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Organizacja
warsztatów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej w II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie. (
działanie przeprowadzone w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia).

.

