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Powiatowe Zespoły 

ds. Ekonomii 

Społecznej

- 7 zespołów

- członkowie: przedstawiciele

❖ JST

❖ Instytucji rynku pracy

❖ Instytucji pomocy społecznej

❖ Organizacji pozarządowych

❖ Przedsiębiorstw społecznych 

❖ PES reintegracyjnych



Pod kątem 

Przykładowa tematyka spotkań: 

 mapowanie zasobów – podmioty 
działające w obszarze ES w powiecie i 
wspierające je instytucje

 analiza potencjału do współpracy pod 
katem aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych 
PCPR, ŚDS, WTZ, ZAZ, PES itp.

 wprowadzenie zapisów odnośnie ES do  
programów współpracy z NGO,

 wprowadzenie zapisów odnośnie ES do 
programów rewitalizacji, 

 ES – szansa na aktywizację społeczno-
zawodową młodzieży opuszczającej 
pieczę zastępczą

 tematy bieżące np. nowe wzory ofert 
realizacji zadań publicznych

 koncepcja wykorzystania budynków 
należących do gminy/starostwa w 
obszarze ekonomii społecznej

 prezentacja praktyk działania PES



Umocowanie prawne

 Jeden zespół – formalnie umocowany zarządzeniem starosty 

 Pozostałe zespoły działają jako nieformalne ciała konsultacyjno-doradcze



Kwestie organizacyjne

 Częstotliwość spotkań: ok. 3 spotkania w roku 

 Miejsce spotkań: w zależności od tematu spotkania np. siedziby PES, 

starostwo powiatowe, WTZ, ŚDS

 Średnia ilość uczestników: ok. 12 osób

 Struktura spotkania:

✓ Uwagi i wnioski dotyczące bieżących spraw

✓ Zwiedzanie podmiotu goszczącego (fakultatywnie)

✓ Omówienie tematu wiodącego 



Kwestie organizacyjne c.d.

 Po spotkaniach - notatka podsumowująca poruszane zagadnienia 

 Raz w roku przygotowywana diagnoza stanu ekonomii społecznej w danym 

powiecie

 Wizyty studyjne dla członków zespołów



Wyzwania

 Formalne umocowanie wszystkich zespołów 

przy staroście 

 Wciągnięcie w skład zespołów radnych 

zainteresowanych tematyką społeczną

 Organizacja spotkań zespołu z 

przedstawicielami lokalnego biznesu

 Zespoły jako przestrzeń do budowy 

platformy współpracy PES - sieciowanie



Lokalne seminaria i targi organizowane 

we współpracy z Powiatowymi 

Zespołami ds. Ekonomii Społecznej 

Wąbrzeźno, 25-26.06.2017 



Świecie, 21.11.2017 – seminarium „Podmioty 

ekonomii społecznej w społeczności lokalnej –

szanse i możliwości ”



Łasin 05.12.2017 - otwarcie Ośrodka Integracji 

Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych 

Wykluczeniem Społecznym oraz 5-lecie 

działalności Spółdzielni Socjalnej Perspektywa



Zbójno, 16.02.2018 - otwarcie 

Spółdzielni Socjalnej Zbójeński Kredens



Dziękujemy za uwagę

Znajdź nas na:

www.owies.eu

Facebook/owestlok


