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Uroczystość przyznania certyﬁkatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019”
Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych
Turnieje gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz „Ekonomia Społeczna“
Spacer śladami historii spółdzielczej
Punkty informacyjne realizatorów działań projektowych PO WER
dla podmiotów ekonomii społecznej

PROGRAM III OFESiS
I dzień
5 czerwca 2019 r.
Pierwszy dzień Forum poświęcony będzie przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym,
profesjonalizacji ich działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre praktyki zostaną
nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii Społecznej 2019. Tradycyjnie odbędzie się także spotkanie
sieciujące instytucje działające na rzecz sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Ponadto
nie zabraknie miejsca na konstruktywne spory dotyczace kształtu ekonomii społecznej i solidarnej.
09.30 – 10.30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.30 – 10.45
Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienie wprowadzające
• Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10.45 – 11.30
Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
• Fundacja Leżę i pracuję
• Spółdzielnia Socjalna Równość
• Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum

11.30 – 13.30
Równoległe warsztaty (cykl I)
•

Profesjonalizacja działań
przedsiębiorstw społecznych
w ramach sieciowania

Po co współpracować? Czym w praktyce
jest sieciowanie? Jak można myśleć
o franczyzie społecznej? Czy można
sprawnie zarządzać rozproszoną
produkcją? Jak przedsiębiorstwa
społeczne mogą odnosić sukcesy
na wolnym rynku poprzez wymianę
zasobów?
Warsztat dostarczy odpowiedzi na te
i wiele innych pytań, w oparciu
o różnorodne przykłady sieciowania
przedsiębiorstw społecznych z Polski
i zza granicy.

•

•

Od zatrudnienia socjalnego do
przedsiębiorstwa społecznego
– ścieżka reintegracji
społecznej – panel dyskusyjny
podsumowujący 15-lecie
wejścia w życie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym

•

Regionalna koordynacja
rozwoju ekonomii społecznej –
spotkanie sieciujące ROPS
i OWES

Na spotkaniu kontynuowana będzie
dyskusja dotycząca reintegracji,
realizowanej w przedsiębiorstwach
społecznych, jako ścieżki do pełnego
włączenia społecznego i zawodowego.
W warsztatowej formule będziemy
rozmawiać o prowadzeniu skutecznych
działań reintegracyjnych i wsparciu
liderów przedsiębiorstw społecznych
w kontekście budowania trwałych
miejsc pracy.

Równolegle do pierwszego cyklu warsztatów odbywać się będzie turniej gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“.

W jaki sposób zainteresować ekonomią społeczną młodzież? Jak w łatwy sposób pokazać różnice między klasycznym biznesem
a przedsiębiorstwem społecznym? I w końcu, co łączy XVIII-wiecznego andrychowskiego drelicharza ze współczesnym przedsiębiorcą
społecznym? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo grając w Chłopską Ekonomię Społeczną!
W rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 36 osób.
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13.30 – 14.15
Obiad

14.15 – 16.15
Równoległe warsztaty (cykl II)
•

Debata oksfordzka:
Ta Izba twierdzi, że
każde przedsiębiorstwo
jest przedsiębiorstwem
społecznym.

Przed nami pełne niespodziewanych
zwrotów akcji spotkanie dwóch drużyn,
złożonych głównie z przedstawicieli
OWES i przedsiębiorstw społecznych,
które będą ze sobą dyskutować
na temat społecznych aspektów
przedsiębiorczości. O tym, kto będzie
prezentował argumenty „za“, a kto
„przeciw“ tezie - zadecyduje ślepy los,
o tym, która drużyna przedstawiła
więcej przekonujących argumentów -  
zadecyduje publiczność.
A może jednak nie każde
przedsiębiorstwo jest
przedsiębiorstwem społecznym?

•

•

Profesjonalny marketing – jak
budować markę miejsca?

Warsztat dostarczy odpowiedzi na kilka
istotnych w marketingu terytorialnym
pytań. Czym jest marka miejsca?
Jak wykorzystać ją dla rozwoju regionu
we współpracy z sektorem ekonomii
społecznej?  Jak i z kim szukać wspólnego
mianownika dla promocji miejsca?
Jak dokonać wyboru symbolu istotnego
lokalnie i sprawić, by stał się atutem
w działalności rynkowej i społecznej?

•

Współpraca podmiotów
ekonomii społecznej, w tym
przedsiębiorstw społecznych
z biznesem – jak to robi się
w ekonomii społecznej?

W trakcie warsztatu spróbujemy znaleźć
odpowiedzi na pytania dotyczące
współpracy, m.in. jak zapobiegać
niepowodzeniom, jak budować relacje
z klientami – jak pozyskać stałych
klientów i sprawdzonych kontrahentów,
jak identyfikować i uprzedzać ryzyka?

Równolegle do drugiego cyklu warsztatów odbywać się będzie spacer śladami historii spółdzielczej.

16.30 – 18.30
Uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019” z udziałem Elżbiety Rafalskiej,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.

18.30
Kolacja
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Drugi dzień Forum dedykowany będzie spotkaniom i dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych
krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki
społecznej, ale także rozmowom na tematy, które Uczestnicy Forum uznają za ważne, w formule Open
Space.

09.00 – 10.00
„Kawa z wartościami” - spotkania z liderami i ciekawymi osobami ze świata ekonomii społecznej

10.00 – 11.30
Panel pn. „Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w międzynarodowych trendach rozwoju społecznogospodarczego”.

11.40 – 14.10
Open space
Istotą metody Open Space jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomagającej rozwój konstruktywnych idei. Formuła
Open Space pozwala zderzyć różne poglądy, podejścia do tematu z różnych perspektyw, aktywnie włączyć uczestników
w opracowanie tematu konferencji. Open Space jest prowadzone przez wyspecjalizowanych moderatorów i kończy się
konkretnymi udokumentowanymi ustaleniami.
•

Równolegle, w godzinach 10.00-13.00 odbywać się będzie turniej gier planszowych „Ekonomia Społeczna”.

14.10 – 14.30
Podsumowanie Forum

14.30
Obiad

