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MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ
DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – PILOTAŻ
zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli wrocławskich podmiotów ekonomii społecznej do udziału
w spotkaniach szkoleniowych, których celem będzie zdobycie wiedzy, wymiana doświadczeń
i opracowanie modelu tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Będzie nam niezmiernie miło jeśli uda nam się stworzyć stałą grupę, która będzie uczestniczyć we
wszystkich spotkaniach i wypracuje pewne standardy
Zdajemy sobie natomiast sprawę,
że niezmiernie trudno jest dopasować wszystkie terminy i wypełniać inne obowiązki, dlatego
przewidujemy możliwość uczestnictwa w dowolnej liczbie spotkań.
W ramach zadania planujemy zorganizowanie sześciu spotkań 6 godzinnych – część z nich
odbędzie się stacjonarnie, a część w formie zdalnej.
Ponieważ sytuacja związana z pandemią koronawirusa trwa, dołożymy wszelkich starań, aby nasze
spotkania odbyły się z zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i wg zalecanych wytycznych.
Jeśli jesienią sytuacja zmusi nas do tego, przeniesiemy nasze spotkania całkowicie do sieci.
Poniżej prezentujemy tematykę spotkań wraz z propozycją terminów:
1) Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w roli pracownika. Szanse i zagrożenia.
▪ spotkanie stacjonarne, 31.07.2020, godz. 09:00-15:00
▪ Definicja pojęcia „osoby zagrożone wykluczeniem społecznym” - współczesna forma
zjawiska, skala, statystyki
▪ Schemat funkcjonowania OZWS
▪ Aktywizacja zawodowa i społeczna – wyzwanie czy działanie skazane na
niepowodzenie
▪ Etapy „zatrudnienia” OZWS
▪ Problemy dnia codziennego OZWS
2) Miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
▪ spotkanie stacjonarne/zdalne, 09.09.2020, godz. 09:00-15:00
▪ Rynek pracy a zatrudnianie OZWS
▪ Możliwości i ograniczenia OZWS
▪ Miejsca pracy dedykowane OZWS
▪ Wsparcie samodzielności OZWS
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3)

4)

5)

6)

▪ Branże do „zagospodarowania”
▪ Problemy PES w kontekście tworzenia miejsc pracy
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych
▪ spotkanie stacjonarne/zdalne, 30.09.2020, godz. 09:00-15:00
▪ Zamówienia publiczne
▪ Klauzule społeczne – dokumenty strategiczne
▪ Klauzule społeczne w zamówieniach
▪ Klauzule społeczne – działania miasta Wrocławia
▪ Branże i podmioty „uprzywilejowane’
Miejsce podmiotów ekonomii społecznej na rynku usług
▪ spotkanie stacjonarne/zdalne, 16.10.2020, godz. 09:00-15:00
▪ Możliwości i bariery PES w świadczeniu usług/sprzedaży towarów
▪ Biznes a ekonomia społeczna
▪ Działalność gospodarcza w PES
▪ Cena usługi/towaru oferowanych przez PES
Współpraca międzysektorowa
▪ spotkanie stacjonarne/zdalne, 06.11.2020, godz. 09:00-15:00
▪ Współpraca wrocławskiego samorządu i organizacji pozarządowych
▪ Współpraca biznesu i organizacji pozarządowych
▪ Współpraca trójsektorowa
▪ Możliwości tworzenia miejsc pracy w PES przy udziale „biznesu” i „urzędów”
Model tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –
spostrzeżenia, uwagi, wnioski, podsumowanie
▪ spotkanie stacjonarne/zdalne, 17.11.2020, godz. 09:00-15:00

Serdecznie zapraszamy!!!
więcej informacji o zadaniu na naszej stronie http://www.fundacjapresto.pl/projekty/
oraz pod numerem telefonu 729 970 808
zgłoszenia można przesyłać na adres joanna.cegielska@fundacjapresto.pl

