
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 
IV Tydzień Ekonomii Społecznej na małopolskich uczelniach. 
 
18 listopada 2013 r. (poniedziałek) 

I. Debata oksfordzka: „Ta izba twierdzi, że ekonomia społeczna jest najlepszą odpowiedzią na 
kryzys”. 

• prowadzący: dr Marek Benio 
• miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Sala Senacka (do 

potwierdzenia, informacje na stronie www.es.malopolska.pl) 
• czas trwania: 11.30 - 13.00 
• liczba osób: 100 
• rejestracja: TAK, adres: biuro@fundacja.e-gap.pl, tel. 12 423 76 05. 

 
Krótki opis działania:  
Formuła debaty oksfordzkiej opiera się na umiejętnym budowaniu argumentacji stanowisk za, bądź 
przeciwko postawionej tezie, a także spójnej i atrakcyjnej prezentacji argumentów przez dwa zespoły 
– jeden broniący tezy, drugi kontrargumentujący. Zespoły formowane będą przez studentów 
przygotowywanych wcześniej merytorycznie przez prowadzącego  debatę.  
Uczestnictwo w debacie jest najlepszym sposobem poznania rozwiązań  zaliczanych do ekonomii 
społecznej w czasie kryzysu. Formuła walki na argumenty zwolenników i przeciwników skuteczności 
ekonomii społecznej pozwala „wyrobić” sobie własne zdanie czy ekonomia społeczna proponuje 
skuteczne metody walki z kryzysem. 
 

II. Wizyta studyjna: Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”.  
• prowadzący: Agnieszka Lewanowska-Banach 
• miejsce: ZAZ u Pana Cogito, Ul. Bałuckiego 6, Kraków 
• czas trwania: 8.00-10.15 
• liczba osób: 15 
• rejestracja: TAK, adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania: 
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z historią powstania oraz 
rozwoju zakładu aktywności zawodowej i spółki z o.o., jako miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 
z metodami pozyskiwania klientów oraz szerszą strategię rynkową, specyfikę działalności 
prowadzonej z pracownikami z niepełnosprawnością psychiczną. 
 
19 listopada 2013 r. (wtorek) 
I. Gra edukacyjna  „Przychodzi student do spółdzielni socjalnej” 

• prowadzący: Paulina Łysiak, Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń Mimo Wszystko, 
• miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 212 
• czas trwania: dwie rozgrywki: 9.00-11.00 oraz 11.30-13.30 
• liczba osób: 15 x 2 rozgrywki 
• rejestracja: tak, e-mail: ewelina.zdebska@op.pl 

Krótki opis działania: 
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Poprzez formułę interaktywnej gry edukacyjnej uczestnicy mają możliwość zapoznać się z zasadami 
tworzenia i współdecydowania o losach specyficznego przedsiębiorstwa jakim jest spółdzielnia 
socjalna. Aby zwyciężyć i „stworzyć” najlepiej działającą firmę należy  uwzględnić czynniki 
ekonomiczne  oraz  czynniki ludzkie, m.in. demokratyczne zarządzanie organizacją. 
 
II. Wizyta studyjna: „Przedsiębiorstwo społeczne jako miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych.” 

• prowadzący: Marcin Szczypczyk, PS „Ognisko” Sp. z o.o. 
• miejsce: „Ognisko” Sp. z o.o., Kraków, ul Prądnicka 10/35 
• czas trwania: 10.45-13.05 
• liczba osób: 15, e-mail:  
• rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl 

 
Krótki opis działania:  
Wizyta studyjna do przedsiębiorstwa społecznego prowadzonego w formie spółki prawa handlowego, 
założonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół. 
Spółka zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, dlatego też wizyta jest okazją do zapoznania 
się ze specyfiką organizacji i zarządzania zespołem złożonym z pracowników niepełnosprawnych. 
 
20 listopada 2013 r.(środa) 
I.  Seminarium „Ekonomia społeczna , a kariera zawodowa – wprowadzenie do tematu ES”. 

• prowadzący: Łukasz Pach, spółdzielnia socjalna Piąty Element 
• miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 103 
• czas trwania: 13.00-15.45 
• liczba osób: 50 
• rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl 

 
Krótki opis działania: 
Seminarium ma charakter wprowadzający do zagadnień ekonomii społecznej. Celem spotkania jest 
zapoznanie studentów z tematyką ekonomii społecznej przede wszystkim pod kątem możliwości 
pracy w tym sektorze. Ukazuje specyfikę działalności spółdzielni socjalnych oraz innych form 
przedsiębiorstw społecznych koncentrując się na aspekcie zakładania i prowadzenia tego typu 
podmiotów. 
II. Warsztat „Animacja lokalna w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. Zastosowanie 

ekonomii społecznej w PAL ” 
• prowadzący: Dariusz Polakowski 
• miejsce: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Stefana Batorego 12, Kraków, 

sala konferencyjna 
• czas trwania: 15.00 – 18.15 
• liczba osób: 20 os. 
• rejestracja: TAK, adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania:  
Warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z narzędziem aktywizacji lokalnej jakim jest Program 
Aktywności Lokalnej (PAL). Jest to metoda, której celem jest realizacja projektów społecznych 

mailto:ewelina.zdebska@op.pl
mailto:ewelina.zdebska@op.pl


poprzez zaangażowanie szerokiego grona partnerów (publicznych i niepublicznych) oraz przede 
wszystkim mieszkańców. PAL cechuje się pewną etapowością, która pozwala w usystematyzowany 
sposób pracować ze środowiskiem lokalnym; uczestnicy zapoznają się z każdym z etapów realizacji 
PAL, poznają metody implikacji dobrych praktyk do społeczności lokalnych wymagających 
interwencji,  a wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ekonomii społecznej. 
 
III.  Gra edukacyjna „Przychodzi student do spółdzielni ” 

• prowadzący: Paulina Łysiak, Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń Mimo Wszystko, 
• miejsce: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Stefana Batorego 12, Kraków, 

sala konferencyjna 
• czas trwania: 17.30 – 19.00 
• liczba osób: 15 os. 
• rejestracja: TAK, adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania: 
Poprzez formułę interaktywnej gry edukacyjnej uczestnicy mają możliwość zapoznać się z zasadami 
tworzenia i współdecydowania o losach specyficznego przedsiębiorstwa jakim jest spółdzielnia 
socjalna. Aby zwyciężyć i „stworzyć” najlepiej działającą firmę należy  uwzględnić czynniki 
ekonomiczne  oraz  czynniki ludzkie, m.in. demokratyczne zarządzanie organizacją. 
 
IV. Wizyta studyjna: Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”.  

• prowadzący: Agnieszka Lewanowska - Banach 
• miejsce: ZAZ u Pana Cogito, Ul. Bałuckiego 6, Kraków 
• czas trwania: 16.00-18.15 
• liczba osób: 15 
• rejestracja: TAK, adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania: 
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z historią powstania oraz 
rozwoju zakładu aktywności zawodowej i spółki z o.o., jako miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 
metody pozyskiwania klientów oraz szerszą strategię rynkową, specyfikę działalności prowadzonej z 
pracownikami z niepełnosprawnością psychiczną. 
 
21 Listopada 2013 r.(czwartek) 
I. Warsztat „Animacja lokalna w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. Zastosowanie 

ekonomii społecznej w PAL ” 
• prowadzący: Dariusz Polakowski 
• miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 201 
• czas trwania: 9.05-12.15 
• liczba osób: 20 
• rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl 

Krótki opis działania:  
Warsztat pozwoli uczestnikom zapoznać się z narzędziem aktywizacji lokalnej jakim jest Program 
Aktywności Lokalnej (PAL). Jest to metoda, której celem jest realizacja projektów społecznych 
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poprzez zaangażowanie szerokiego grona partnerów (publicznych i niepublicznych) oraz przede 
wszystkim mieszkańców. PAL cechuje się pewną etapowością, która pozwala w usystematyzowany 
sposób pracować ze środowiskiem lokalnym; uczestnicy zapoznają się z każdym z etapów realizacji 
PAL, poznają metody implikacji dobrych praktyk do społeczności lokalnych wymagających 
interwencji, a wszystko to ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ekonomii społecznej. 
 
II. Warsztat „Przedsiębiorstwo społeczne, jako narzędzie rozwoju lokalnego, rozwoju turystyki, 

promocji mikroregionu” 
• prowadzący: Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
• miejsce: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Stefana Batorego 12, 

Kraków, sala konferencyjna 
• czas trwania: 8.30 – 11.45 
• liczba osób: 20 
• rejestracja: TAK, adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania:  
Warsztat dotyka zagadnień przedsiębiorczości społecznej w ujęciu rozwoju lokalnego. Czy na 
produkcie lokalnym można zarobić, oraz o czym przedsiębiorstwo społeczne musi pamiętać 
prowadząc swoją działalność opartą o walory dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego, lokalnych 
zasobów. Jak wykreować produkt, który może stać się wizytówką regionu i przyczynić się do rozwoju 
lokalnego? Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedz podczas warsztatu. 
 
III. Warsztaty „Wprowadzenie do zagadnień Job coachingu, jako narzędzia aktywizacji społeczno-

zawodowej” 
• prowadzący: Małgorzata Stolarska, certyfikowany coach 
• miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 103 
• czas trwania: 11.00-14.15 
• liczba osób: 20 osób 
• rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl 

 
 
Krótki opis działania: 
Warsztat ma na celu zapoznanie studentów z nowatorską metodą aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwaną job coachingiem. W trakcie zajęć omówione 
zostaną metody i techniki pracy, które można wykorzystać w pracy m.in. z osobami 
niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi, powracającymi na rynek pracy po długiej przerwie 
zawodowej. Specyfiką tych grup jest  niski poziom poczucia własnej wartości, nieadekwatne 
oczekiwania oraz negatywne przekonania, które niejednokrotnie decydują o braku jakiejkolwiek 
aktywności na rynku pracy. Długofalowym celem wsparcia w job coachingu jest uzyskanie nowej 
jakości w życiu klientów, wypróbowanie jej w praktyce, korygowanie działań do momentu uzyskania 
pożądanych kształtów oraz utrwalenie nawyków  zarówno na poziomie myślenia jak  działania.  
IV. Warsztaty „Wprowadzenie do zagadnień Job coachingu, jako narzędzia aktywizacji społeczno-

zawodowej” 
• prowadzący: Małgorzata Stolarska, certyfikowany coach 
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• miejsce: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Stefana Batorego 12, 
Kraków, sala konferencyjna 

• czas trwania: 16.00-19.15 
• liczba osób: 20 osób 
• rejestracja: tak, e-mail: lukasz.hajduk@uj.edu.pl 

 
Krótki opis działania: 
Warsztat ma na celu zapoznanie studentów z nowatorską metodą aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwaną job coachingiem. W trakcie zajęć omówione 
zostaną metody i techniki pracy, które można wykorzystać w pracy m.in. z osobami 
niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi, powracającymi na rynek pracy po długiej przerwie 
zawodowej. Specyfiką tych grup jest niski poziom poczucia własnej wartości, nieadekwatne 
oczekiwania oraz negatywne przekonania, które niejednokrotnie decydują o braku jakiejkolwiek 
aktywności na rynku pracy. Długofalowym celem wsparcia w job coachingu jest uzyskanie nowej 
jakości w życiu klientów, wypróbowanie jej w praktyce, korygowanie działań do momentu uzyskania 
pożądanych kształtów oraz utrwalenie nawyków  zarówno na poziomie myślenia jak  działania.  
 
22 listopada 2013 r. (piątek) 
I. Warsztat „Przedsiębiorstwo społeczne jako narzędzie rozwoju lokalnego, rozwoju turystyki, 

promocji mikroregionu” 
• prowadzący: Olga Gałek, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
• miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 101 
• czas trwania: 9.05-12.15 
• liczba osób: 20 
• rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl  

 
Krótki opis działania:  
Warsztat dotyka zagadnień przedsiębiorczości społecznej w ujęciu rozwoju lokalnego. Czy na 
produkcie lokalnym można zarobić, oraz o czym przedsiębiorstwo społeczne musi pamiętać 
prowadząc swoją działalność opartą o walory dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego, lokalnych 
zasobów. Jak wykreować produkt, który może stać się wizytówką regionu i przyczynić się do rozwoju 
lokalnego? Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedz podczas warsztatu. 
 
II. Seminarium „PES jako atrakcyjny pracodawca.” 

• prowadzący: Adam Gałecki, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej  
• miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, Nowy 

Targ , Aula (do potwierdzenia, informacje na stronie www.es.malopolska.pl) 
• czas trwania: 11 -12.30 
• liczba osób: 50 
• rejestracja: TAK, biuro@fundacja.e-gap.pl, tel. 12 423 76 05. 

 
Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z tematyką ekonomii społecznej, przede wszystkim 
jako potencjalnego miejsca pracy dla przyszłych absolwentów. Tematyka poruszana podczas 

mailto:ewelina.zdebska@op.pl
http://www.es.malopolska.pl/
mailto:biuro@fundacja.e-gap.pl


seminarium będzie nakierowana na promowanie zatrudnienia w podmiotach gospodarki społecznej 
oraz samozatrudnienia przy wykorzystaniu rozwiązań, jakie stwarza przedsiębiorczość społeczna.  
 
23 listopada 2013r. (sobota) 
Seminarium: "ABC ekonomii społecznej" 

• prowadzący: Dorota Podleś, doradca w zakresie przedsiębiorczości społecznej 
• miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, ul. Zielona 27, Nowy Sącz 
• czas trwania: 12.30-14.00 
• liczba osób: 20 
• rejestracja: Nie  

Krótki opis działania:  
Seminarium przeznaczone dla osób, które chcą się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami 
związanymi z ekonomią społeczną – kryteriami ekonomii społecznej, rodzajami podmiotów ES, 
produktami i usługami ekonomii społecznej służącymi społecznościom lokalnym oraz zasadom 
tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 
24 listopada 2013 r. (niedziela) 
 
Seminarium „Ekonomia społeczna a współczesny rynek pracy. Produkty i usługi ekonomii społecznej 
służące ludziom" 

• prowadzący: Jadwiga Olszowska – Urban, Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum 
Partnerstwa Partners Network  

• miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie,  
ul. J. Woynarowskiej 1, Chrzanów 

• czas trwania: 9.00-10.30 
• liczba osób: 20 
• rejestracja: Nie  

Krótki opis działania:  
Seminarium przeznaczone dla osób, które chcą się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami 
związanymi z ekonomią społeczną – kryteriami ekonomii społecznej, rodzajami podmiotów ES, 
produktami i usługami ekonomii społecznej służącymi społecznościom lokalnym oraz zasadom 
tworzenia partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 
 


