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Harmonogram warsztatów 

„Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym  

i ponadlokalnym” 

Termin: 12-13 czerwca 2019 r. 

Miejsce: Hotel 3Trio w Białymstoku przy ul. Hurtowej 3, sala GLAMOUR A 

 
I DZIEŃ (12.06.2019r.) 

08.30 – 09.00  Rejestracja uczestników 

09.00 – 11.00 Pojęcie ekonomii społecznej (ES) oraz podmiotów ekonomii społecznej 

(PES), w tym: cechy charakterystyczne dla ES, definicje „starej”  

i „nowej” ES, rodzaje PES-ów w Polsce i krótka ich charakterystyka, 

podstawowe regulacje, które dotyczą ich działalności itp.                                         

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 

11.15 – 13.30 Podmioty ekonomii społecznej ich rola i znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, w tym:  

                                    - dziedziny, którymi najczęściej zajmują się PES-y – dane krajowe  

i regionalne 

                                    - potencjał i zasoby PES-ów (mocne i słabe strony, potencjalne szanse  

i ograniczenia rozwoju) Przykłady różnorodnej działalności PES  

w społecznościach lokalnych – dobre praktyki z kraju i regionu 

13.30 – 14.15 Przerwa obiadowa 

14.15 – 16.45    Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z PES-ami, w tym: 

- PES partner samorządu w realizacji usług, czy klient – analiza danych 

w tym zakresie 

                                   - warunki efektywnej współpracy – klika praktycznych uniwersalnych 

rad 

- zasady zlecania zadań usług publicznych – wg. obowiązujących 

regulacji prawnych  

                                    - JST jako inicjator powstania PES 

                                    - dobre praktyki współpracy JST-PES 

18:00 Kolacja 
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II DZIEŃ (13.06.2019r.) 

08.00 – 09.00  Śniadanie 

09.00 – 10.30 Współpraca PES z sektorem prywatnym, w tym: firmowe strategie CSR 

(społeczna odpowiedzialność biznesu) jako forma współpracy z PES 

oraz dobre praktyki współpracy biznes – PES 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 13.00 Wprowadzenie do tematyki  partnerstw  (interdyscyplinarnych  

i międzysektorowych); 

                                   Cechy dobrej współpracy (w oparciu o uniwersalne zasady 

uniwersalne); 

Podstawy budowania partnerstw, w tym: możliwa struktura 

organizacyjna, określenia celów partnerstwa, opracowanie Planu 

działania, ocena rezultatów współpracy; 

Partnerstwo w kontekście kooperacji przedstawicieli instytucji  

i organizacji (osób) – cechy dobrego Zespołu; 

Jakość i efektywność współpracy w oparciu m.in. o standardy 

wypracowane w ramach projektu innowacyjnego WRZOS „Modelowy 

system na rzecz integracji społecznej”.   

13.00 – 13.45 Przerwa obiadowa 

13.45 – 15.15 Przykłady dobrych praktyk partnerstw na rzecz rozwiązywania 

problemów lokalnych. 

 

                      Opracował: Piotr Buczek 


