STOPniowo do Zmiany
25-26 maja 2012, Tczew

Spółdzielnia socjalna jako przykład aktywizacji społecznej i zawodowej.

DLA KOGO?
Na warsztat zapraszam wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności w
formie spółdzielni socjalnej, w szczególności osoby z terenów wiejskich, osoby nieaktywne
zawodowo oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
CEL:
Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności jak założyć własną spółdzielnie socjalną, skąd
otrzymać środki na start i jak prowadzić dalszą działalność spółdzielni.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK:
 Dowiesz się czym jest spółdzielnia socjalna;
 Jak założyć spółdzielnie socjalną;
 Jakie są wymagane dokumenty do założenia spółdzielni socjalnej;
 Skąd pozyskać środki na założenie spółdzielni;
 Dowiesz się jak prowadzić spółdzielnie socjalną;
 Poznasz zasady tworzenia biznesplanu;
 Jak można współpracować z samorządem i organizacjami pozarządowymi;
 Poznasz dobre przykłady spółdzielni.

FORMA ZAJĘĆ:
Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową. Uczestnicy i uczestniczki będą pracować w
podgrupach i/lub parach.
Termin szkolenia, miejsce:
25-26 maja 2012, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, ul. Gdańska 17, 83-110 Tczew
Czas trwania, liczba osób:
14 godzin w ciągu 2 dni: 25 i 26 maja 2012 w godzinach 10:00-17:00 (z przerwami)
Liczebność: grupa do 15 osób

Zgłoszenia drogą elektroniczną na adresajablonowska@fundacjapokolenia.pl, z dopiskiem w tytule:
STOPniowo do zmiany. Więcej informacji pod numerami: 784-047-985, 58- 352-45-46
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OSOBA PROWADZĄCA:
Norbert Krzykawski – z wyksztalcenia socjolog i animator społeczny (absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz
Uniwersytetu Gdańskiego). Od 1999 roku na stale związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Szansa oraz Fundacji Larus. Inicjator utworzenia czterech
podmiotów ekonomii społecznej. Aktywny propagator idei ekonomii społecznej jako sposobu na aktywizacje
społeczno-zawodową lokalnej społeczności a w szczególności osób wykluczonych społecznie. Autor 13
projektów dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności. Zarządza dużym
zespołem pracowników. Od dwu lat zajmuje się także wspieraniem lokalnej społeczności jak i różnych
organizacji społecznych i samorządowych poprzez prowadzenie szkoleń metodami aktywnymi z zakresu
ekonomii społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej lokalnej społeczności
oraz problematyki
niepełnosprawności.

Zgłoszenia drogą elektroniczną na adresajablonowska@fundacjapokolenia.pl, z dopiskiem w tytule:
STOPniowo do zmiany. Więcej informacji pod numerami: 784-047-985, 58- 352-45-46

