
	  

	  

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Jest nam niezwykle miło zaprosić Państwa na VI Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, 
które odbędzie się w dniach: 17 – 19 listopada 2014 r. w Warszawie (Hotel BOSS). 
 
W tym roku spotykamy się pod hasłem „SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA 2020 -PERSPEKTYWY 
ROZWOJOWE”. Chcemy wspólnie z Państwem – Spółdzielcami socjalnymi porozmawiać o tym jak 
mogą i powinny rozwijać się spółdzielnie i ruch spółdzielczy w najbliższych latach. Przed nami 
kolejna perspektywa finansowa UE (2014 – 2020) i nowe możliwości rozwoju ekonomii społecznej, 
w tym spółdzielczości socjalnej. 
Już dziś, podczas Forum, będziemy rozmawiać o możliwościach finansowania działań spółdzielni, 
w tym szczególnie z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczki). Nie zabraknie 
także prezentacji i przykładów rozwijających się spółdzielni socjalnych – zarówno tych już 
działających, jak i nowo powstałych, które już mogą pochwalić się zdobyciem rynku. Będziemy 
chcieli także przekonać się czy dzisiejsza spółdzielczość socjalna jest ideowa i jakie wartości jej 
przyświecają – opowiedzą o tym sami Spółdzielcy. 
Podczas warsztatów drugiego dnia Forum proponujemy Państwu praktyczne omówienie zagadnień 
związanych z zarządzaniem finansowym w spółdzielniach (warsztat dla księgowych), wspólne i 
kreatywne poszukiwanie pomysłów na promowanie usług i towarów, szczegółowe przejście ścieżki 
pożyczkobiorcy starającego się o fundusze z „ES Fundusz”. 
Forum ma być także okazją do dyskusji i rozmów o perspektywach rozwojowych, o wsparciu 
ekonomii społecznej przez polski rząd, który w sierpniu br. przyjął „Krajowy Program Rozwoju 
Ekonomii Społecznej (KPRES)”, o możliwościach współpracy i wymiany doświadczeń spółdzielni 
socjalnych działających w tej samej branży usługowej czy wytwórczej. 
Podczas VI Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Socjalnej wręczymy także statuetki przyznawane 
przez OZRSS – „Przyjaciel Spółdzielczości Socjalnej”. 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW VI OFSS odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy wypełniany on-
line: http://ofss.pl/formularz  i trwa do dnia 10 listopada. 
Zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych oraz wyżywienie. Organizatorzy nie zwracają 
kosztów dojazdu na Forum. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum. 
 
Z poważaniem,	  	  
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