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Załącznik 1

Program warsztatu specjalistycznego
w Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Kluczach
Data / M iejsce /
Uczestnicy

Godz ina

Program

Dzień 1

08:50
12:00

21.11.2011r.

13:00

Wyjazd z Wrocławia
Przyja zd i zakwa terowanie w hotelu „Viktoria ” w
Olkus zu
Przyja zd do siedziby Stowa rzys zenia Na Rzecz
Zrównoważonego
Rozwoju
Społeczno
–
Gospodarczego „KLUCZ” w Kolba rku, ul. Źródlana 3,
gmina Klucze

13:15

Obiad

13:45

Prezenta cja Stowa rzys zenia, Środowiskowy Dom
Sa mopomocy, przeds tawienie dobrych praktyk i
modelowych
rozwi ązań
wdra żanych
przez
s towa rzys zenie, realiza cja projektu pa rtnerskiego z
samorządem województwa ma łopolskiego „ABC
Gospodarki
Społecznej,
model
zatrudnienia
ws piera nego, realiza cja projektu „Niepełnospra wni –
Aktywni na rynku pra cy, „Zakład Aktywi zacji
Za wodowej OGNIWO” oraz realizacja projektów
społecznych w opa rciu o budowa nie pa rtnerstwa .

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Prezenta cja Spółdzielni Socjalnej OPOKA: prezentacja
dzia łalności Spółdzielni , wskazanie na szanse i
za grożenia związane z dzia łalnoś cią spółdzielni,
prezenta cja modelu Spółdzielni, której członkami są
dwie organi za cje poza rządowe, model pa rtners twa na
rzecz przedsiębiorczoś ci społecznej.

18:00

Kola cja

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/11

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społe czne j
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
tel./fax. 071 770 42 20
_________________________________________________________________________________

Dzień 2
22.11.2011r.

08:00

Śniadanie w hotelu

09:00

Przyja zd do siedziby Chrześ ci jańskiego Stowa rzyszenia
Dobroczynnego
Prezenta cja Spółdzielni s ocjalnej OPOKA, Centrum
Integra cji Społecznej, Wa rszta ty Tera pii Za jęciowej,
Schronisko dla osób bezdomnych, progra my
skierowane do os ób zagrożonych wykluczeniem
społecznym ze szczególnym uwzgl ędnieniem realizacji
za dań w obs za rze pomocy i integra cji społecznej,
progra my przeci wdziałania bezdomnoś ci .

12:00

Obiad

13:00

Przyja zd do siedziby Zakładu Aktywnoś ci Zawodowej
„OGNIWO” dla osób niepełnospra wnych i prezenta cja
projektu.

18:00

Kola cja w Kolba rku

Dzień 3

08:00

Śniadanie w hotelu

23.11.2011r.

09:00

Przyja zd
do
Stowa rzyszenia
Na
Rzecz
Zrównoważonego
Rozwoju
Społeczno
–
Gospodarczego „KLUCZ” w Kolba rku:
Za jęcia dotyczące zakładania i funkcjonowania
spółdzielni socjalnej: „Krok po kroku - jak za łożyć
spółdzielni ę socjalną?
1. Za łożyciele spółdzielni socjalnej – osoby
fi zyczne, osoby pra wne
2. Procedura tworzenia spółdzielni socjalnej

10:30

Przerwa kawowa

10:45

cd. zajęć
1. Ws półpra ca
spółdzielni
socjalnych
jednostkami samorządu terytorialnego
2. Źródła finansowania spółdzielni socjalnych

12:15

Obiad, po objedzie powrót do Wrocławia
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