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Komunikat
ze spotkania roboczego
Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej
27 lutego 2012r. w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyło
się pierwsze w nowym roku spotkanie robocze Rady Programowej Partnerstwa na
rzecz ekonomii społecznej. Celem spotkania było podjęcie uchwał usprawniających
działania Rady, jak również ustalenie planu działań Rady na najbliższy okres.
Spotkanie otworzyła Izabela Kumor -Pilarczyk, Przewodnicząca Rady, która
powitała uczestników i nawiązała do programu spotkania.
Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. przedstawiła Helena
Guhl- współorganizator CIS i członek Stowarzyszenia „Krąg”.
CIS powstało w 2005r.i prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Krąg”. Celem CIS
jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na
rynek pracy i powrotu do czynnego życia zawodowego. Zadania związane
z reintegracją zawodową uczestników realizuje 13 pracowników, w tym 7
instruktorów zawodu. Koszt działalności to ok. 800 tysięcy zł. rocznie, z czego 36%
to dotacje ze strony miasta, 18% świadczenia usług przez uczestników zajęć. Za
wynajem powierzchni Centrum opłaca czynsz miastu (w tym media) w wysokości
ok.10 tys. zł. miesięcznie. H.Guhl podkreśliła, że współpraca z Powiatowym Urzędem
Pracy w Gorzowie Wlkp. w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Pracy na
aktywizacje zawodową uczestników Centrum układa się bardzo dobrze.
Po wysłuchaniu powyższej informacji zaproponowano kierownictwu CIS, że Rada
Programowa dołączy pozytywną opinię do wniosku w sprawie zmniejszenia czynszu
przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie CIS, sal dydaktycznych i pracowni.
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reprezentująca sekretariat Partnerstwa –przedstawiła projekty uchwał mających
zwiększyć skuteczność i jakość podejmowanych przez Radę działań.
W tym celu zatwierdzono Zasady Działania Rady, które wraz z Komunikatem ze
spotkania będą wysłane do sygnatariuszy Partnerstwa.
Następnie podjęto dyskusję dotyczącą możliwości ewentualnego rozszerzenia
strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Zielonej Górze o zadania

ekonomii społecznej. Członkowie Rady uznali, że rozwinięcie menu o Partnerstwo
posłuży upowszechnianiu i promowaniu działań podejmowanych na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej realizowanych przez sygnatariuszy Partnerstwa.
Małgorzata Jaskulska z Urzędu Marszałkowskiego podzieliła się wrażeniami
z wizyty studyjnej w Wielkopolsce zorganizowanej przez Fundację „Barka”
z Poznania. W wizycie udział wzięli przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej
z

województwa

Lubuskiego.
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w Wielkopolsce jest lider społeczny i zaangażowanie władz lokalnych .
Daniel Fąferko z Fundacji „Nasz Dom” nawiązał do stanowiska Rady Programowej
skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego korekty „Planu Działania
na rok 2012” w działaniu 7.2.2. w zakresie dotyczącym wzmocnienia w ramach
konkursów istniejących spółdzielni socjalnych oraz bezpośredniej pomocy w zakresie
funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Uzgodniono, że w przypadku braku
możliwości zmian w zapisach „Planu działania na rok 2012” Rada wystąpi z kolejnym
pismem, proponując uszczegółowienie zapisów w dokumentacji konkursowej w
kierunku skierowania części środków na wzmocnienie działających już na lubuskim
rynku podmiotów ekonomii społecznej. Istnieje obawa, że konkurs wygrają instytucje
(np. spoza województwa), które będą zajmować się wyłącznie usługami prawnymi,
księgowymi, marketingowymi, doradztwem i szkoleniami, a nie wzmocnią kapitałowo
istniejących podmiotów.
Izabela Kumor- Pilarczyk przedstawiła propozycję
konferencji finansowanej ze środków
(planowany termin: 26-27 kwietnia 2012r.).

programu dwudniowej

Europejskiego Funduszu Społecznego
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Konferencja organizowana jest przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w
Żarach w ramach projektu pt.” Akademia Ekonomii Społecznej” Celem konferencji
jest popularyzowanie ekonomii społecznej w województwie.
Do współpracy przy organizacji konferencji zaproszono Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz
członków Rady.
Podsumowując:
W ostatniej części spotkania uściślono zadania Rady Programowej.
Są to przede wszystkim:
- Promowanie ekonomii społecznej w regionie przy wykorzystaniu dostępnych
możliwości w tym zakresie.
- Realizowanie działań informacyjnych skierowanych do wójtów, burmistrzów,
prezydentów i dyrektorów PUP ( zmiana świadomości).
- Zorganizowanie wymiany doświadczeń z ekonomii społecznej na przykładzie
spółdzielni socjalnych.
- Uczestniczenie w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia w
działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie ze strony
lokalnych władz i parlamentarzystów.
- Zorganizowanie szkoleń dla pracowników instytucji partnerskich.
- Zorganizowanie spotkania roboczego sygnatariuszy Partnerstwa.
- Zorganizowanie spotkania z ekspertami z dziedziny spółdzielczości
socjalnej oraz konsultacje pogłębiające wiedzę z ekonomii społecznej.
Kolejne spotkanie Rady ustalono na drugą dekadę maja br. w Zielonej Górze.
Sekretariat Partnerstwa –Jadwiga Klimanowska
Gorzów Wlkp.,12.03.2012r.

Załącznik:
1.Zasady Działania Rady Programowej Partnerstwa
na rzecz ekonomii społecznej.

