
 

 
 

Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych 
podmiotom ekonomii społecznej 

(program spotkania warsztatowego) 
 

Prowadzący: Przemysław Kozak 
 

Dla kogo: 

Spotkanie dedykowane jest: 

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

decyzyjnym i mającym wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej 

(ES), 

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

Wiejskich, 

• przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych działających w powiecie, 

• przedstawicielom OWES-ów i liderom lokalnym działających na rzecz społeczności 

lokalnej, 

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

zlecania usług społecznych PES.  

 

Cele spotkania:  

• pogłębienie wiedzy na temat usług społecznych oraz sposobów ich rozwoju w 

społecznościach lokalnych, 

• rozwój umiejętności diagnozowania zapotrzebowania mieszkańców na usługi 

społeczne, 

• rozwój umiejętności diagnozowania potencjału lokalnych podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców usług społecznych, 

• pogłębienie wiedzy na temat możliwych sposobów współpracy JST i PES w zakresie 

realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej. 

  



 

 

8.45-10.15 Przedstawienie się uczestników i prowadzącego, prezentacja celów. 

Sesja I: Usługi społeczne a samorząd lokalny 

• Usługi społeczne – definicje, rozumienie, zakres 

• Rola samorządu w dostarczaniu usług społecznych mieszkańcom 

• Rozwój usług społecznych a ich deinstytucjonalizacja 

• Usługi społeczne a centra usług społecznych (CUS) 

10.15-10.30 Przerwa 

10.30-12.00 Sesja II: Potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych 

• Diagnoza potrzeb w zakresie usług społecznych i jej znaczenie 

• Procesy demograficzne i ich konsekwencje dla popytu na usługi 

społeczne 

• Usługi społeczne w odniesieniu do potrzeb wybranych grup 

mieszkańców 

12.00-12.15 Przerwa 

12.15-13.45 Sesja III: Podmioty ekonomii społecznej jako dostawcy usług 

społecznych 

• Potencjał i możliwości lokalnych podmiotów ekonomii społecznej 

• Jakość usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej 

• Tryby współpracy JST i PES 

13.45-14.00 Przerwa 

14.00-15.30 Sesja IV: Szanse rozwoju usług społecznych 

• Usługi społeczne w nowej perspektywie UE 

• Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 a rozwój usług 

społecznych 

• Regionalne Plany Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji 

• Lokalne plany rozwoju usług społeczny 

Podsumowanie i zakończenie spotkania. 

 


