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II  OGÓLNOPOLSKIE  FORUM  EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 

 

 

24-25 października 2018 r., Uniwersytet Warszawski,  

Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

(kampus główny) 

 

 

CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA 

  

Forum skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstw społecznych; przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii 

społecznej i solidarnej (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej); przedstawicieli 

administracji rządowej, samorządów lokalnych, m.in. przedstawicieli IZ RPO, ROPS; 

badaczy, ekspertów, analityków; innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii 

społecznej i solidarnej. 

Przewidywana liczba uczestników – 250-300. 

  

Forum towarzyszyć będą: 

  

● Uroczystość przyznania certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej”; 

● Targi podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych;  

● Cafe-studio (miejsce, w którym nagrywane będą rozmowy z uczestnikami). 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM II OFESiS 

 

EKONOMIA  SOLIDARNOŚCI  SPOŁECZNEJ  

I dzień  

 

Program OFESiS w pierwszym dniu będzie skoncentrowany wokół nowych kierunków 

wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, zawartych w zaktualzowanej wersji Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i projekcie ustawy o ekonomii społecznej i soliarnej.  

  

10.00 – 11.00 Zakończenie prac Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 

I kadencji (dla członków Komitetu) 
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10.15 – 11.00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa 

  

11.00 – 11.40  Ekonomia solidarności społecznej - wystąpienie wprowadzające 

 

· Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

· prof. Anna Giza-Poleszczuk,  Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego 

· przedstawiciel/ka  Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

 

11.40 – 12.30  Głos przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (3 wystąpienia)  

 

12.30 – 13.30  Przerwa obiadowa 

 

13.30 – 13.50 Fundusz Gwarancyjny i inne finansowe instrumenty zwrotne w ramach 

Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej - przedstawiciel/ka BGK 

 

13.50 – 14.15  Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej – nowe 

otwarcie  

  

14.15 – 17.00  OPEN SPACE – Ekonomia społeczna i solidarna - czym powinna być? 

 

Istotą metody Open Space jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej i wspomagającej rozwój 

konstruktywnych idei. Formuła Open Space pozwala zderzyć różne poglądy, podejścia do 

tematu z różnych perspektyw, aktywnie włączyć uczestników w opracowanie tematu 

konferencji. Open Space jest prowadzone przez wyspecjalizowanych moderatorów i kończy 

się konkretnymi udokumentowanymi ustaleniami. 

 

W trakcie przerwa kawowa 

 

17.30 – 19.00  Uroczyste wręczenie certyfikatów „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej“ 

z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, połączone 

z występem chóru uniwersyteckiego oraz wręczenie powołań członkom Krajowego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji  

 

19.00 – 20.00  kolacja 
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KREATYWNE I PRAKTYCZNE WYMIARY EKONOMII SPOŁECZNEJ 

I SOLIDARNEJ  

II dzień 

 

Drugi dzień OFESiS poświęcony będzie kreatywnemu, a z drugiej paktycznemu wymiarowi 

ekonomii społecznej i solidarnej i temu, jak wpisuje się ona w nowe rozwojowe trendy 

ekonomiczne i społeczne.  

 

09.00 – 10.00  „Kawa z wartościami” – spotkania z liderami i ciekawymi osobami 

ze świata ekonomii społecznej 

 

10.00 – 10.50  Panel pn. Jak idee społeczne zmieniają świat ekonomii? Jak idee 

ekonomiczne zmieniają świat społeczny? Celem panelu jest identyfikacja skali przenikania 

się sfery społecznej i ekonomicznej, nie tylko w dyskursie o ekonomii społecznej, ale także 

w ramach głównego nurtu rozważań odpowiednio ekonomicznych i społecznych. Głównym 

wątkiem będzie identyfikacja pól oddziaływania, które dokonują się obecnie lub dokonają się 

w przyszłości na skutek oddziaływania aktualnych trendów. 

 

10.50 – 11.10  Przerwa kawowa 

 

11.10 – 13.00  Pasmo warsztatowe 

 

1. Regionalna koordynacja rozwoju ekonomii społecznej  

– jak prowadzić efektywne działania na rzecz wzmocnienia potencjału sektora 

ekonomii społecznej w regionie? Warsztaty współtworzone przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Krakowie, w ramach których odbędzie się: 

 I spotkanie Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej – jak 

efektywnie współpracować międzysektorowo na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie? 

 II warsztat sieciujący dla OWES i ROPS – jak zaprojektować i wdrożyć 

spójny system wsparcia w regionie? Uzgadnianie zasad współpracy w ramach 

realizacji działań na rzecz społeczności lokalnych i dokumentów 

wykonawczych określających zasady dofinansowania tworzenia miejsc pracy, 

 warsztat dotyczący aktualizacji regionalnych programów rozwoju 

ekonomii społecznej – jak zawrzeć w programie kluczowe obszary rozwoju 

ekonomii społecznej (tworzenie miejsc pracy, współpraca z OWES, 

współpraca z JST), w odniesieniu do założeń KPRES oraz regionalnych 

uwarunkowań? 
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2. Jak dobrze sprzedać produkt lub usługę przedsiębiorstwa społecznego? 

– warsztat poświęcony planowaniu marketingowemu: wprowadzaniu produktu/usługi 

na rynek, budowie i zarządzaniu marką, kanałom internetowym (social media, content 

marketing, reklama online, pozycjonowanie i optymalizacja stron www), kampaniom 

promocyjnym, marketingowi tradycyjnemu i bezpośredniemu, systemom i znakom 

jakości, łączeniu rynkowych potencjałów przedsiębiorstw (partnerstwa, sieci 

branżowe, klastry, franczyzy, konsorcja spółdzielcze). W czasie warsztatu poszukiwać 

będziemy także odpowiedzi na pytanie, jak inwestować w rozwój i promocję oferty 

(preferencyjne instrumenty zwrotne)  

 

3. Trendy i przyszłość ekonomii społecznej i solidarnej – warsztat konsultacyjny 

wokół wniosków z raportu pn. Bilans Otwarcia, opracowanego w ramach projektu  

pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej w Działaniu 

2.9 PO WER 

                        

13.00 – 13.30 Podsumowanie Forum – uczestnicy (losowo wybrani) oraz Andżelika 

Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

13.30    Obiad 

 

 


