
	  

	  

	  

Warszawa, 31 marca 2015 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Zapraszamy spółdzielnie socjalne zatrudniające osoby chorujące psychicznie, niepełnosprawne 
intelektualnie na spotkanie, które odbędzie się w dniach 27 – 28 kwietnia 2015 r. w Krakowie. 
 
Spotykamy się „U Pana Cogito”, by móc przyjrzeć się jak działa i rozwija się trzygwiazdkowy pensjonat 
i restauracja – wzorcowy zakład aktywności zawodowej. Zobaczymy jak zorganizowane są warunki pracy, 
ale także wsparcia zatrudnionych tam osób. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję „od środka” przyjrzeć 
się temu miejscu, będziemy gośćmi pensjonatu. 
 
Porozmawiamy o możliwościach zatrudniania osób chorujących psychicznie, ale także o praktyce 
i codziennej działalności spółdzielni zatrudniających tą grupę osób.  
Osoby zarządzające pensjonatem „U Pana Cogito” podzielą się swoimi doświadczeniami. Przedstawicielka 
Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” z Krakowa opowie o jej początkach, o tym jak spółdzielnia funkcjonuje 
obecnie. 
Przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury przybliży nam kwestie dotyczące aktywizacji 
zawodowej osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, które zostały ujęte w nowym 
Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
 
Podczas spotkania będzie także okazja do zapoznania się z doświadczeniami przygotowywania 
i testowania innowacyjnego modelu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak się okazuje 
aktywizacja społeczna i zawodowa nie musi kończyć się, w najlepszym razie, na warsztatach aktywizacji 
zawodowej. 
Poruszymy także sprawy związane z promocją i marketingiem działalności spółdzielni socjalnych. 
Zobaczymy jak się promujemy, co i jak możemy jeszcze lepiej komunikować w ramach sprzedaży usług 
i towarów przez nas oferowanych. 
 
Nie zabraknie także czasu na pytania i odpowiedzi, indywidualne rozmowy z ekspertami i specjalistami, 
którzy będą uczestniczyć w spotkaniu. Dajemy spółdzielcom przestrzeń do wymiany doświadczeń, 
poznania się i nawiązania kontaktów. 
 
Rekrutacja na spotkanie trwa do dnia 20 kwietnia (poniedziałek). Zgłoszenia przyjmujemy poprzez 
formularz on-line. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg (w pokojach 2 i 3 osobowych) oraz wyżywienie. 
Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: spotkania(at)ozrss.pl 
 
Spotkanie branżowe organizowane jest w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Ogólnopolski Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej 
oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
 
Do zobaczenia w Krakowie! 

 
 


