
	

	

	

 
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH  

oraz  
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH  

 
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ I SPOTKANIE 

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 
26 – 27 listopada 2015 r. w Poznaniu 

 
Konferencja i spotkanie poświęcone są omówieniu rekomendacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
dotyczących współpracy samorządów lokalnych ze spółdzielniami socjalnymi oraz dyskusji nad 
modelami działalności spółdzielni socjalnych pod kątem osób zaangażowanych w ich 
funkcjonowanie. 
 
Pierwszego dnia wydarzenia odbędzie się prezentacja rekomendacji oraz panele dyskusyjne, 
w których zaprezentują się spółdzielnie bazujące na wypracowanych modelach działania. 
W dn. 26 listopada w konferencji będą uczestniczyć wspólnie przedstawiciele samorządów lokalnych 
oraz spółdzielcy. Liczymy na wspólne rozmowy, dyskusje i praktyczną wymianę doświadczeń 
w zakresie współpracy samorządów i podmiotów ekonomii społecznej. 
Pod koniec dnia spółdzielcy uczestniczący w spotkaniu będą mieli okazję spotkać się 
z przedstawicielami: 

• Spółdzielni Socjalnej STARA ŁUBIANKA prowadzącej kantynę w Urzędzie Marszałkowskim – 
porozmawiamy o pomyśle na ich działalność i ofercie związanej nie tylko z branżą 
gastronomiczną, 

• Spółdzielni Socjalnej DOBRA, która całkiem niedawno uruchomiła kawiarnię, w której pracują 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną – sprawdzimy jak sobie radzą! 

• Spółdzielni Socjalnej RUCHOMOŚCI, która prowadzi miejsce spotkań – klubokawiarnię 
Zemsta na ulicy Aleksandra Fredry. 

 
Drugiego dnia spotkania w spółdzielczym gronie porozmawiamy o tym jak nawiązywać i rozwijać 
współpracę z samorządami lokalnymi, na co zwracać uwagę w budowaniu trwałych relacji bazujących 
na ofercie biznesowej jaką mają spółdzielnie. Liczymy także na żywą dyskusję na temat modeli 
spółdzielni socjalnych – czy są one potrzebne?, czy z nich chętnie korzystamy?, czy czerpiemy 
i uczymy się z doświadczeń innych? 
Spotkanie w Poznaniu jest ostatnim w tym roku – jest to więc okazja do zacieśniania kontaktów 
i zobaczenia jak radzą sobie inni spółdzielcy. 
 
Rekrutacja na spotkanie trwa do poniedziałku - 23 listopada 2015 r. Zgłoszenia przyjmujemy 
poprzez formularz on-line zamieszczony na stronie: www.ozrss.pl 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg (w pokojach 2 os.) 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! 

 
 


