WIZYTA STUDYJNA 28-29 sierpnia 2019
WIELKOPOLSKA EKONOMIA SPOŁECZNA -WYBRANE
INICJATYWY SAMORZĄDU I LOKALNYCH PODMIOTÓW ES

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na DWUDNIOWĄ
WIZYTĘ STUDYJNĄ do WIELKOPOLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ TWORZONYCH m.in. przez SAMORZĄDY oraz
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Podczas wyjazdu obejrzymy jedne z najlepszych przykładów kooperacji wielkopolskich
samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. Wspólne inicjatywy przedstawicieli m.in.
sektora publicznego i pozarządowego, które tworzą nową jakość w realizacji usług
publicznych
Miejsca, które odwiedzimy zostały zarekomendowane jako dobre praktyki przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania, które będzie wykonawcą
części merytorycznej naszej wizyty. Liczymy na to, że kolejny organizowany przez DOPS
wyjazd "szlakiem samorządów przyjaznych ekonomii społecznej" stanowić będzie dla
Państwa impuls i inspirację w działaniach samorządowych i pozarządowych na rzecz
rozwoju dolnośląskiej ekonomii społecznej
W ramach wizyty zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych, ubezpieczenie NNW,
transport busem (z siedziby DOPS i z powrotem ) oraz wyżywienie
KONTAKT: Marta Lebiecka, Anita Hołodniuk tel. 500 156 050, 500 156 055
m.lebiecka@dops.wroc.pl , a.holodniuk@dops.wroc.pl
ZGŁOSZENIA : do 22 sierpnia 2019 r. (liczba miejsc: max 18 uczestników projektu
Dolnośląska Ekonomia Społeczna-DES)
Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w tym roku w wydarzeniach DES muszą wypełnić dokumenty
rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Projektu, Oświadczenie. Dokumenty zgłoszeniowe można przesłać e-mailem w
formie skanu, dostarczyć osobiście lub przesłać faksem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław, fax. 71 770 42 20

Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne
www.kupujespolecznie.pl

WIZYTA STUDYJNA 28-29 SIERPNIA 2019
WIELKOPOLSKA EKONOMIA SPOŁECZNA
-WYBRANE INICJATYWY SAMORZĄDU I LOKALNYCH PODMIOTÓW ES

PROGRAM
1 dzień, 28.08.2019 r. środa
08:15 zbiórka i wyjazd z siedziby DOPS, ul. Trzebnicka 42-44 Wrocław
12:00 – 13:30 wizyta i obiad w Spółdzielni Socjalnej Finezja (Konin)
16:00 – 18:00 wizyta w Centrum Organizacji Pozarządowych i przedstawienie
działalności spółdzielni socjalnych Blues Hostel oraz Sport i Rehabilitacja (Konin). Są to
spółdzielnie osób prawnych założone przez organizacje pozarządowe. Pierwsza z nich
prowadzi od 2014 hostel w centrum Konina, druga spółdzielnia dostarcza specjalistyczny
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i świadczy usługi transportowe.
18:00– 19:00 dojazd do miejsca noclegu, tj. Hotelu Atut w Licheniu Starym i kolacja

2 dzień, 29.08.2019 r. czwartek
08:00-08:30 śniadanie w Hotelu Atut
09:00-11:00 spotkanie w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej (Konin).
Fundacja od 2004 r. wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzi m.in. aktywizację
poprzez sport, Akademię Samodzielności, zajęcia z uczniami, Centrum Wolontariatu.
Poczęstunek kawowy
12:30-15:00 wizyta i obiad w Spółdzielni Socjalnej Dobry Adres (Piotrowice). Spółdzielnia
powołana przez dwa samorządy Powiat Słupecki i Gminę Miejską Słupca prowadzi
restaurację a także współpracuje z Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy
świadcząc wspólnie usługi reklamowe i cateringowe.
(Jeśli czas na to pozwoli obejrzymy dodatkowo ZAZ w Słupcy. Jeśli jeden z PES z przyczyn
niezależnych nie będzie mógł nas gościć, wówczas odwiedzimy Spółdzielnię Socjalną Spektrum
w Koninie, która prowadzi od 2014 r. m.in. przedszkole z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem
Pinokio).
15:00 wyjazd, planowany powrót do Wrocławia (siedziba DOPS) godz. 18:00

ZAPRASZAMY

