OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
18 - 20 listopada 2019 roku, Warszawa
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS „SCH”, ul. Odrębna 4, Warszawa
18 listopada, poniedziałek
10.00 - 11.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
11.00 - 12.30 Otwarcie Forum - wystąpienia zaproszonych gości oraz wykład wprowadzający:
Wprowadzenie do dyskusji plenarnej: Spółdzielnie socjalne - stan obecny oraz co nas czeka w
nowej perspektywie finansowej UE 2020-2027, Cezary Miżejewski Prezes OZRSS
12.30 -13.00 Wręczenie Nagród Przyjaciel Spółdzielczości Socjalnej
13.00 - 14.00 Obiad
14.00 - 15.00 Ekonomia społeczna w ramach EFS 2020+. Wyzwania i proponowane rozwiązania
dla spółdzielni socjalnych
15.00 - 15.15 Przerwa kawowa
15.15 - 17.15 Jakie rozwiązania finansowe dla spółdzielni socjalnych? - czyli o dotacjach,
pomostówce, pożyczkach i innych instrumentach (warsztaty w podziale na 3 grupy)
17.15 - 17.30 Przerwa kawowa
17.30 - 18.30 Dyskusja: Wdrażanie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz ustawy o
promocji zatrudnienia - bariery w egzekwowaniu praw
18.30

Kolacja

19.00 - 21.00 Walne Zebranie Członków OZRSS
19 listopada, wtorek
8.00 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 10.30

Marketing w spółdzielniach socjalnych

9.30 - 9.45

Przerwa kawowa

9.45 - 10.30 Wykład wprowadzający: Czy obszar usług społecznych jest rozwojowy dla
spółdzielni socjalnych?
10.30 - 11.15 Panel/Dyskusja warsztatowa: Czy obszar usług społecznych jest rozwojowy dla
spółdzielni socjalnych?
11.15 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.00 Wykład wprowadzający: Turystyka społeczna, gastronomia, rewitalizacja
12.00 - 13.30 Panel/Dyskusja warsztatowa: Czy obszar turystki i rewitalizacji wraz z gastronomią
i noclegami jest rozwojowy dla spółdzielni socjalnych?
13.30 - 14.30 Obiad
14.30 - 16.00 I cykl warsztatów prowadzonych równolegle (zapisy na warsztaty dokonywane są
podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na Forum)
I. Produkt lokalny
II. Gastronomia - warsztaty kulinarne teoria i praktyka (wołowina) - pokaz
III. Proces lustracji spółdzielni socjalnych
16.00 - 16.15 Przerwa kawowa
16.15 - 17.30 II cykl warsztatów prowadzonych równolegle
I. Szansa dla spółdzielni - gospodarka obiegu zamkniętego (elektrownia fotowoltaiczna)
II. Jak realizować i finansować proces reintegracji w spółdzielni? Dotychczasowe
doświadczenia i wnioski
III. Proces lustracji spółdzielni socjalnych (powtórzenie warsztatu z I cyklu)
18.00 Kolacja
20 listopada, środa
8.00 - 9.00

Śniadanie

9.00 - 10.00 Najważniejsze zmiany w zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego (Rozporządzenie z dn. 29 października 2018)
10.00 - 10.15 Przerwa kawowa
10.15 - 12.15 Warsztaty: Wzór oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego -aspekty
merytoryczne i finansowe
12.15 - 13. 00 Podsumowanie Forum
13.00 Obiad

Podczas Forum dostępne będzie wsparcie i doradztwo dla uczestników:
§ stolik lustracyjny
§ stolik prawny
§ stolik dotyczący pożyczek dedykowanych przedsiębiorcom społecznym.

