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Program spotkania wspierającego samorząd lokalny i inne instytucje 
współpracujące w obszarze ekonomii społecznej 
 
Dla kogo: 

Spotkanie dedykowane jest: 

 przedstawicielom samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym osobom decyzyjnym  

i mającym wpływ na rozwój ekonomii społecznej (ES), 

 pracownikom OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu ES, 

 przedstawicielom instytucji kultury, placówek oświatowych i edukacyjnych, placówek 

ochrony zdrowia, parafii, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat ES, 

 przedsiębiorcom, którzy chcieliby bardziej świadomie działać na rzez społeczności lokalnej, 

 przedstawicielom PES takim jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Koła Gospodyń Wiejskich, 

 przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych działających w powiecie, 

 przedstawicielom OWESów i liderom lokalnym działających na rzecz społeczności lokalnej. 

 

Cele spotkania:  
> Wzrost wiedzy na temat ES i uwarunkowań mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości 

społecznej w społeczności lokalnej. 

> Budowanie lokalnej platformy współpracy w obszarze ES. 

> Analiza możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatu, w tym 

wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

 

Ramowy program spotkania: 

1. Ekonomia społeczna – dobrze znana czy nierozumiana? 

2. Ekonomia społeczna jako szansa rozwoju społeczności lokalnych i budowania kapitału 

społecznego. 

3. Co samorząd (gmina, powiat) może dać podmiotom ekonomii społecznej, co może od nich 

otrzymać i dlaczego się to opłaca? 

4. Dlaczego ekonomia społeczna potrzebuje przedsiębiorców, instytucji kultury, placówek 

oświatowych i ochrony zdrowia? 

5. Przedsiębiorstwa społeczne (PS) i podmioty ekonomii społecznej (PES) działające lokalnie i ich 

potrzeby. 

6. Debata oksfordzka na temat rozwoju ekonomii społecznej w powiecie. 

7. System wsparcia rozwoju ES w regionie – zadania i rola OWESów oraz innych instytucji. 

8. Dobre praktyki PES i PS w regionie i w Polsce – źródła inspiracji. 

 

Uwaga: 

 Ramowy program spotkania może być dostosowany do potrzeb uczestników. 

 Spotkanie rozpoczyna się o godz. 9.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 15.00.  

 Prosimy o punktualne przybycie. 
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Przemysław Kozak 

Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety 

Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających 

pracy i zmieniających zawód.  

W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zarządzając 

działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. 

Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie 

„Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”. 

Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników 

instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał 

udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w 

szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i 

kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku 

pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków 

polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social 

Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”. 

 
 


