
 

 www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl 

 

 

 

HARMONOGRAM WIZYTY STUDYJNEJ 
 

„Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. świętokrzyskiego” 
Białystok – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów – Sandomierz –  Białystok  

8 - 11 lipca 2019 r. 

8 lipca 2019 r. (poniedziałek) 

7.45 Zbiórka uczestników Dworzec PKS Białystok (stanowisko nr 1 - przyjazdowe) 

8.30 – 12.00 Przejazd autokarem 

12.00 – 13.00 Obiad  

13.00 – 16.00 
Przyjazd do Sandomierza, zakwaterowanie w Hotelu Basztowym, 

 pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz 

ok. 19.00 Kolacja  

9 lipca 2019 r. (wtorek) 

7.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 9.30 Przejazd autokarem do Dwikóz 

9.30 – 11.30 

Inkubator Przetwórczy w Dwikozach, ul. Starowiejska 28A  

Przedstawienie genezy i idei utworzenia Inkubatora przetwórczego, opartego na 

partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania 

oraz wymogami i standardami określonymi przepisami dla tego typu obiektów. Poznanie 

formy korzystania z Inkubatora przez potencjalnych użytkowników oraz zasad promocji 

usług i wyrobów, zwiedzanie  obiektu  Inkubatora i zapoznanie się  z jego wyposażeniem. 
Aktualnie inkubator w Dwikozach jest wyposażony w: multimix maszynę 

wielozadaniową, kompaktową do obróbki fizycznej (próżnia i wysokie ciśnienie), 

mechanicznej (mieszanie i homogenizacja) i termicznej (możliwość uzyskania 

temperatury sterylizacji +120oC) owoców i warzyw.  

 

Prelegent: Piotr Korpysz – Kierownik Inkubatora Przetwórczego 

11.30 – 11.50 Przejazd autokarem do Sandomierza 

11.50 – 12.50 
Spiżarnia Sandomierska, ul. Sokolnickiego 10, 27-600 Sandomierz  
Prowadzona przez OPP Sandomierz - sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. 

Zapoznanie się z ofertą (możliwość zakupu upominków). 

13.00 – 14.00 Obiad w Hotelu Basztowym 

14.00 – 15.15 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 

27-600 Sandomierz 

Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, prezentacja 

działalności Fundacji /statutowej i gospodarczej/, ze szczególnym uwzględnieniem 

projektów stymulujących lokalny rozwój, promujących lokalne zasoby i partnerską 

współpracę. Prezentacja projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w ramach 

którego powstał Inkubator przetwórczy. 

 
Prelegent: Piotr Korpysz - Kierownik Inkubatora Przetwórczego 

15.15 – 15.45  Przerwa kawowa 

15.45 – 17.00 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Hotel Basztowy, pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 

27-600 Sandomierz c. d. wizyty w Ośrodku 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości - Sandomierz istnieje od 1991 roku. Misją 

ośrodka jest szeroka działalność wspomagająca rozwój lokalnych społeczności. Ośrodek 

świadczy usługi w zakresie doradztwa, szkoleń (w tym szkoleń unijnych) informacji                          

i finansowania. Prowadzi działalność szkoleniowo-hotelową w wybudowanym przez 

Fundację ośrodku konferencyjno - hotelowym o nazwie Hotel Basztowy. Pomaga uzyskać 

pożyczki dla przedsiębiorców, także pożyczki unijne (wnioski o dotacje unijne). 
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Opracowuje strategie rozwoju przedsiębiorczości. Wspiera i promujemy lokalny biznes. 

 

Prelegent: Piotr Korpys - Kierownik Inkubatora Przetwórczego 

19.00 Kolacja  

10 lipca 2019 r. (środa) 

7.30 – 9.00 Śniadanie 

9.00 – 10.00 Przejazd autokarem do Ostrowca Świętokrzyskiego  

10.00 – 11.30 

Stowarzyszenie Szansa, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Prezentacja działalności Stowarzyszenia Szansa, które prowadzi wyjątkowy, ze względu 

na charakter sportowy, Warsztat Terapii Zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje 

zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę z 

niepełnosprawnościami niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej 

indywidualnych możliwości. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.  

 

Prelegent: Jarosław Kuba - Prezes LGD Krzemienny Krąg 

11.30 – 12.30 

Stowarzyszenie Szansa, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Prezentacja dobrych praktyk w obszarze pomocy społecznej na przykładzie innowacyjnej 

metody Organizacji Społeczności Lokalnej (OSL) i projektu Lokator - wdrażanych przez 

MOPS Ostrowiec Świętokrzyski.  

Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) działa od 1 stycznia 2019 roku.                 

W jego skład wchodzi pięciu pracowników socjalnych. Głównym celem organizatorów 

jest pobudzanie społecznej aktywności w ramach metody pracy środowiskowej jaką jest 

Organizowanie Społeczności Lokalnej. Aktywizacja, jako działanie socjalno-

wychowawcze ma spowodować wzrost aktywności mieszkańców oraz zwiększyć ich 

udział w życiu społecznym, poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, 

poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia grup społecznych.  

 

Prelegent: Jarosław Kuba - Prezes LGD Krzemienny Krąg 

12.30 – 13.00 Przejazd do Bałtowa 

13.00 – 14.00  Obiad w Zajeździe pod Jarem 

14.00 – 15.30 

Bałtowski Kompleks Turystyczny, Bałtów 8, 27-423 Bałtów 

Rozwój społeczno gospodarczy Bałtowa oparty o ideę partnerstwa trójsektorowego  

i ekonomii społecznej – geneza powstania konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej  

i kompleksu turystycznego JuraPark Bałtów. 

Bałtowski Kompleks Turystyczny zajmuje obszar około 100 ha i jest najbardziej 

zróżnicowanym pod względem atrakcji obiektem rozrywkowym w Polsce. „Bałtowski 

Park Jurajski” (obecnie JuraPark Bałtów) powstał w 2004 i stał się wizytówką regionu 

świętokrzyskiego, przyciągającą rzesze turystów z całej Polski. Od 2004 co roku  

w Bałtowie otwierano kolejne atrakcje: Zwierzyniec Bałtowski, Park Rozrywki, Kino 

Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, Prehistoryczne Oceanarium, Ośrodek Jazdy Konnej 

„Kraina Koni”, Wioska Czarownic „Sabatówka” czy Polska w Miniaturze. Aby utrzymać 

funkcjonowanie obiektu również w okresie zimowym, wybudowano Stację Narciarską 

„Szwajcaria Bałtowska” oraz Wioskę Świętego Mikołaja z bogatą ofertą dla 

najmłodszych. Na terenie kompleksu powstało również 5 domków gościnnych, w których 

jednocześnie może zatrzymać się ponad 100 osób. 

Konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej składa się z czterech podmiotów gospodarki 

społecznej. Każdy z podmiotów specjalizuje się w ściśle określonym obszarze działań 

społecznych lub gospodarczych, jednak każdy z podmiotów ściśle ze sobą współpracuje 
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świadcząc usługi wzajemne i inspirując się do wdrażania nowych pomysłów oraz 

ulepszania oferty.  

 

Prelegent: Jarosław Kuba - Prezes LGD Krzemienny Krąg 

15.30 – 15.45 Przerwa 

15.45 – 16.45 

Bałtowski Kompleks Turystyczny, Bałtów 8, 27-423 Bałtów, c. d. wizyty w Kompleksie  

Wsparcie sektora gospodarki społecznej na przykładzie funkcjonowania Kielecko-

Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i wielopoziomowej współpracy  

ze szczególnym uwzględnieniem roli ROPS-u świętokrzyskiego w formule tzw. „Trójek 

murarskich”. 

„Trójki murarskie” to komplementarne połączenie sił i kompetencji różnych osób  

i instytucji działających w sferze wsparcia sektora ES, co zwiększa skuteczność 

podejmowanych działań, tworzy nowe horyzonty i innowacyjne ścieżki rozwoju. 

 

Prelegent: Jarosław Kuba - Prezes LGD Krzemienny Krąg 

16.45 – 18.00 Powrót do hotelu 

19.00 Kolacja 

11 lipca 2019 r. (czwartek) 

     7:30 – 9:00 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

     9:00 – 12:00 Przejazd autokarem 

    12:00 – 13:00 Obiad  

13:00 – ok. 16:00 Powrót do Białegostoku  Dworzec PKS Białystok (stanowisko nr 1 -  przyjazdowe) 

W trakcie wizyty harmonogram może ulec zmianie! 


