DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ FUNDUSZY UNIJNYCH
HARMONOGRAM SZKOLENIA
„Budowanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej”
HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 1 (16.04.2012)
Godzina

Zakres tematyczny

Zajęcia (2h)
Co to jest ekonomia społeczna?
- definicje i uwarunkowania prawne Ekonomii Społecznej
w Polsce)
10:00 – 11.30

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznej:
- rodzaje podmiotów Ekonomii Społecznej: formy organizacyjne i prawne :CIS, KIS,
Spółdzielnie Socjlane, ZAZ, działalność gospodarcza w ngo,
- odbiorcy usług Ekonomii Społecznej
- dobre praktyki, prezentacja działań PES( Spółdzielnia Socjalna OPOKA, ZAZ,
przedsiębiorstwo społeczne w Bałtowie, EKON)

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)
Partnerstwo w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013

11:45 – 13:15

-wytyczne PO KL dotyczące realizacji projektów partnerskich
- projekty partnerskie w obszarze ES – finansowanie w PO KL
- umowa partnerska –konstrukcja i zasady tworzenia według PO KL

13:15 – 13:45

Obiad
Zajęcia (2h)

13:45 – 15:15

Znaczenie partnerstw dla rozwoju społeczności lokalnych. Podstawy
tworzenia skutecznych i trwałych partnerstw.
- efekt synergii, budowanie i znaczenie oddziaływania partnerstwa w lokalnym
środowisku
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- partycypacja a proces budowania partnerstwa międzysektorowego
- podstawy prawne budowania partnerstwa publiczno- społecznego
-tworzenie lokalnych dokumentów wspierających otoczenie partnerstw
15:15 – 15:30

Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)
Zarządzanie projektami partnerskimi

15:30 – 17:00

- struktura partnerstwa: formalne i nieformalne ramy współpracy
- budowanie zespołu zarządzającego partnerstwem
- rola lidera i partnerów
- Sekretariat partnerstwa

17:30

Kolacja

HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 2 (17.04.2012)
Godzina

07:30 – 08:30

Zakres tematyczny

Śniadanie
Zajęcia (2h)
Zarządzanie projektami partnerskimi

08:30 – 10.00

- struktura partnerstwa: formalne i nieformalne ramy współpracy
- budowanie zespołu zarządzającego partnerstwem
- rola lidera i partnerów
- Sekretariat partnerstwa

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)

10:15 – 11:45

Budowanie budżetów projektów partnerskich
- poddział zadań i kompetencji
- przepływy finansowe
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11:45 – 12:00

- monitoring przepływów finansowych
- konstrukcja budżetu zgodnie z wytycznymi PO KL
Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)
Dokumenty strategiczne dotyczące partnerstw
Narodowa Strategia Spójności i jej ramy dotyczące budowania partnerstw

12:00 – 13:30

13:30 – 14:00

Partnerstwo i współdziałanie (skuteczna komunikacja interpersonalna, model
komunikacji interpersonalnej, zakłócenia komunikacji, komunikacja werbalna
i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność)
- etapy tworzenia partnerstwa
- zasady dobrej współpracy partnerskiej
-budowanie zespołu i etapy procesu grupowego
- komunikacja w partnerstwie, co przeszkadza w partnerstwie, błędy w komunikacji
Obiad
Zajęcia (2h)
Dokumenty strategiczne dotyczące partnerstw
Narodowa Strategia Spójności i jej ramy dotyczące budowania partnerstw

14:00 – 15:30

15:30 – 15:45

Partnerstwo i współdziałanie (skuteczna komunikacja interpersonalna, model
komunikacji interpersonalnej, zakłócenia komunikacji, komunikacja werbalna
i niewerbalna, aktywne słuchanie, asertywność)
- etapy tworzenia partnerstwa
- zasady dobrej współpracy partnerskiej
-budowanie zespołu i etapy procesu grupowego
- komunikacja w partnerstwie, co przeszkadza w partnerstwie, błędy w komunikacji
Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)

15:45 – 17:15

18:00

Diagnozowanie problemów społecznych i problemów ekonomii społecznej w
gminie/powiecie
- budowanie diagnozy problemów społecznych w oparciu o model partycypacyjny
- mapa problemów społecznych
- analiza źródłowa
- otocznie Ekonomii Społecznej na mapie powiatu i gminy
Kolacja

HARMONOGRAM SZKOLENIA
Dzień 3 (18.04.2012)
Godzina

Zakres tematyczny
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07:30-08:30

Śniadanie
Zajęcia (2h)

08:30-10:00

10:00-10:15

Diagnozowanie problemów społecznych i problemów ekonomii społecznej w
gminie/powiecie
- budowanie diagnozy problemów społecznych w oparciu o model partycypacyjny
- mapa problemów społecznych
- analiza źródłowa
- otocznie Ekonomii Społecznej na mapie powiatu i gminy
Przerwa kawowa
Zajęcia (2h)

10:15-11:45

11:45-12:15

Tworzenie partnerskich projektów wspierających sektor ekonomii społecznej
w oparciu o lokalną diagnozę
- warsztat dotyczący zbudowania lokalnego partnerstwa na rzecz ES
- przykłady partnerstw lokalnych na rzecz ES, budowanie strategii PROMOCJI i
wsparcia PES
Obiad
Zajęcia (2h)
Public Relations działań partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej
w gminie/powiecie
- zaplecze partnerstwa na rzecz ES, skuteczny wizerunek partnerstwa

12:15-13.45

- jak prowadzić kampanie społęczną i edukacje na rzecz ES
- grupy docelowe PR partnerstwa lokalnego
- reklama czy budowanie wizerunku?
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