
 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim” 

 

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym 

„Aktywni obywatele i ekonomia społeczna” 

 

Szanowni Państwo,  

jako Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, przy współpracy z Urzędem Miasta Milanówek oraz Urzędem 

Miasta Grodzisk Mazowiecki, organizujemy cykl szkoleniowy skierowany do lokalnych liderów i liderek z powiatu 

grodziskiego. Celem spotkań „Aktywni obywatele i ekonomia społeczna” jest wsparcie osób zainteresowanych 

nowymi formami działania, które chcą rozwijać swój potencjał dla inicjowania zmiany w swoich społecznościach. 

Program spotkań oparty jest na innowacyjnej metodologii opracowanej przez British Council. 

Cykl będzie szczególnie interesujący dla osób szukających odpowiedzi na pytania: 

 jak stworzyć nowe miejsca pracy w mojej organizacji? 

 jak rozwinąć działalność gospodarczą mojego stowarzyszenia lub fundacji? 

 jak powołać do życia spółdzielnię socjalną? 

 jak zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym? 

 jak wykorzystywać narzędzia ekonomii społecznej w pracy na rzecz mojej społeczności? 

 jak korzystać z oferty przedsiębiorstw społecznych? 

Ponadto oferujemy: 

 wsparcie w opracowaniu spójnego pomysłu na działanie społeczne dzięki konsultacjom z ekspertami FISE, 

 możliwość korzystania z długofalowego wsparcia OWES – w tym starania się o dofinansowanie na działania 

przedsiębiorstw społecznych, 

 okazję do zacieśnienia współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami i instytucjami.  

Program kierujemy do: 

 Pracowników i pracowniczek trzeciego sektora w powiecie grodziskim 

 Grup inicjatywnych i przedstawicieli środowisk lokalnych  

 Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy. 

Program zjazdów: 

1. Zjazd I – 23.03.2017, 9:00 – 15:00 – Liderzy i liderki działań dla społeczności lokalnej 

2. Zjazd II  – 30.03.2017, 9:00 – 15:00 – Narzędzia ekonomii społecznej 

3. Zjazd III  – 06.04.2017, 9:00 – 15:00 – Planowanie działań społecznych 

Miejsce szkoleń: Milanówek oraz Grodzisk Mazowiecki (dokładne adresy spotkań zostaną udostępnione w krótce) 

Udział w zjazdach jest bezpłatny. Zapewniamy catering podczas szkoleń, certyfikaty udziału w serii szkoleń 

profesjonalizujących oraz dostęp do publikacji tematycznych.  

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie pytania prosimy kierować do 

Zuzanny Naruszewicz (znaruszewicz@fise.org.pl; 22 622 01 91). Więcej informacji o Fundacji Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych i Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej znajdziecie Państwo na stronie www.owes.warszawa.pl  

https://goo.gl/forms/D4TpWROzKJFFti7Z2
mailto:znaruszewicz@fise.org.pl
http://www.owes.warszawa.pl/

