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Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej - OSES 2013 będą odbywały się w dniach  

19 i 20 września 2013r. w Szczecinie i Nowym Warpnie. 

Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego  

w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw 

społecznych.  

Organizatorem głównym OSES 2013 jest Fundacja Fundusz Współpracy, natomiast współorganizatorami 

w realizacji tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy  

w Szczecinie, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina oraz Gmina Nowe Warpno.  

Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany 

system wsparcia ekonomii społecznej”.  

PROGRAM OSES 19-20 września 2013r. 

Pierwszy dzień (19 września 2013r.) – Nowe Idee/Szczecin Teatr Współczesny 

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników. 
 

10:00 – 13:30 Sesja wprowadzająca obejmująca: 
 Syntetyczne, chronologiczne podsumowanie dotychczasowych działań  

i efektów wdrażania przedsiębiorczości społecznej w Polsce. 
 Referat wprowadzający Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Gospodarki. 
„Ekonomia społeczna a rynek pracy i gospodarki”  

 

13:30 – 14:30 Obiad.  

14:30 – 16:30 Równoległe sesje panelowe (Teatr Współczesny, Muzeum Narodowe Urząd 
Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Trafostacja Sztuki): 
 

1. Zwrotne i bezzwrotne finansowanie przedsiębiorstw społecznych  
Sesja poświęcona przyszłości zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów 
finansowych wspierającym zakładanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej. 
 
Gospodarz sesji: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. 
(TISE) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. 
 

2. Nowe możliwości wsparcia rozwoju dla przedsiębiorstw społecznych. 
Sesja poświęcona innowacyjnym instrumentom rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej takim jak franczyza społeczna, venture capital, crowdfunding, 
obligacje społeczne, rynek giełdowy dla przedsiębiorstw społecznych. 
 
Gospodarz sesji: Stała Konferencja Ekonomii Społecznej. 
 

3. Współpraca społeczno-gospodarcza na rzecz rozwoju społeczności 
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lokalnej. 
 

Sesja poświęcona współpracy biznesu tradycyjnego z biznesem społecznym  
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji społeczności 
lokalnej oraz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu w kontekście 
koncepcji biznesu integrującego. 
 
Gospodarz sesji: Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych.  
 

4. Wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych  
ze strony państwa i samorządu terytorialnego w kontekście realizacji 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Sesja poświęcona możliwościom wspierania rozwoju przedsiębiorstw 
społecznych wynikającym z przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych 
 – w szczególności w kontekście programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przyszłości unijnych i krajowych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych oraz przepisów regulujących zasady przyznawania 
pomocy publicznej.  
 
Gospodarz sesji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku 
Publicznego. 
 

5. Nowa rola Lokalnych Grup Działania – Społecznie odpowiedzialne 
terytorium – zarządzanie zmianą społeczną i gospodarczą  
w kontekście rozwoju ekonomii społecznej. 
 
Sesja ukazująca szanse przedsiębiorczości społecznej na tle nowych 
instrumentów rozwojowych społeczności lokalnych RLKS/CLLD (Rozwój 
Lokalny Kierowany Społecznie/Community Led Local Development). 
Gospodarze sesji: Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  
Sp. z o. o., Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego, Wydział 
Zarządzania RPO, przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.  
 

6. Monitorowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na poziomie 
kraju, regionu i powiatu. 
Sesja poświęcona monitorowaniu rozwoju przedsiębiorczości społecznej  
i ekonomii społecznej.  
 
Gospodarz sesji: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie przy 
współpracy z Urzędem Statystycznym w Szczecinie, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Poznaniu i Krakowie. 
 

7. Kultura się liczy… w przedsiębiorczości społecznej.  
Sesja mająca na celu ukazanie możliwości wykorzystania w realizacji polityki 
kulturalnej samorządów lokalnych przedsiębiorstw społecznych sesja 
przygotowana wspólnie z Trafostacją Sztuki w Szczecinie. 
 
Gospodarz sesji: Trafostacja Sztuki. 
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8. Ekonomia społeczna w turystyce. 
Sesja mająca na celu ukazanie możliwości rozwoju społeczności lokalnych 
poprzez turystykę w oparciu o endogeniczne zasoby a także możliwości 
rozwoju usług turystycznych dla osób wykluczonych. W trakcie sesji 
przedstawiona zostanie również możliwość zarządzania zasobami związanymi  
z turystyką będącymi we władaniu samorządów lokalnych.   
 
Gospodarz sesji: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. 

 

16:30 – 17:30 Sesja podsumowująca 

17:30 – 19:00 Kolacja.  

19:00 Gala przedsiębiorczości społecznej w Teatrze Współczesnym organizowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. 
 
Podczas gali będą ogłoszone wyniki konkursu regionalnego na: 

 Samorząd przyjazny ekonomii społecznej. 
 Podmiot ekonomii społecznej. 
 Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna). 
 
21:00 Poczęstunek w foyer Muzeum Narodowego. 

 

 OSES After Party 

Miejsce: Elefunk The Club, Szczecin, Plac Żołnierza Polskiego 2 (budynek Klubu 13 
Muz). 
Wystąpią: Ściana Wschodnia, Percival. 
Slam społeczny: prowadzenie Krzysztof Cibor  
 
 

UWAGA! Drugi dzień – 20 września 2013r. w Nowym Warpnie jest zaplanowany jako 

impreza plenerowa – prosimy o zabranie odpowiedniego ubrania i obuwia. 

 

Transport uczestników z hoteli do Nowego Warpna został zaplanowany  

na godzinę 9.00,  natomiast  powrót uczestników do Szczecina (dworzec PKP) 

zapewni  organizator od  godziny 13.00. 

 

Drugi dzień – 20 września 2013r. – Wymiana doświadczeń/Nowe Warpno 

Dzień drugi będzie miał charakter targów połączonych z merytorycznymi dyskusjami, prezentacjami 

spotkaniami oraz sieciowaniem przedsiębiorstw społecznych i prezentacją działalności OWES.  

Podczas drugiego dnia odbędą się: 

Targi Ekonomii Społecznej – czyli prezentacje przedsiębiorstw społecznych z Polski  

i zagranicy oraz podmiotów wspierających (OWES, Krajowego Systemu Usług, Małych Średnich 

Przedsiębiorstw, Systemu pożyczkowego, Regionalnych Funduszy Pożyczkowo-Poręczeniowych), etc. 
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Prezentacje podczas Targów będą miały charakter aktywnego uczestnictwa, angażowania i włączania 

uczestników w dyskusje, gry terenowe, świadczenie usług etc.  

 
Panele dyskusyjne z decydentami i praktykami (panele będą zgrupowane w 2 grupy po sobie po 4 
panele, każdy po 2 godziny): 
 

1. Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i gospodarka 
odpadami.  
Sesja poświęcona możliwościom rozwoju przedsiębiorczości społecznej w zakresie działań 
związanych z ochroną środowiska, ekologią, gospodarką odpadami i energią 
prosumencką.  

2. Przedsiębiorczość społeczna a edukacja.  
Szkoła jako centrum rozwoju lokalnego, zapewnienie opieki przedszkolnej  
i rozwojowej w oparciu o Przedsiębiorstwa Społeczne. 

3. Przedsiębiorczość społeczna a ochrona zdrowia i opieka społeczna.  
Sesja organizowana wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej – Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia. 

4. Klauzule społeczne w praktyce - fakty i mity. 
Sesja organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych z udziałem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie - Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw publicznych. 

5. Przedsiębiorczość społeczna jako szansa rozwojowa dla obszarów wiejskich.  
Sesja organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

6. Kościół (kościoły) jako animator przedsiębiorczości społecznej.  
Sesja organizowana przez Caritas Szczecin. 

7. Prezentacja przyszłego okresu programowania 2014-2020. 
Sesja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  

8. Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Sesja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 
 – Marcin Szmyt, Dyrektor Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
 

Warsztaty podnoszące kompetencje przedsiębiorstw społecznych:  

Warsztaty są prowadzone przez tradycyjnych przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych.  

 

1. Jak skutecznie przejąć zadania od gminy, ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy 
warsztat dla PS i przedstawicieli JST. 

2. Jak współdziałać z tradycyjnym biznesem? 
3. Jak promować biznes społeczny? – warsztaty z agencją reklamową. 
4. Jak zarządzać zasobami ludzkimi w firmie społecznej. 
5. Prezentacje instrumentów finansowych dla biznesu społecznego. 
6. Jak prowadzić i rozwijać restaurację społeczną? 
7. Partnerstwo lokalne jako podstawa przedsiębiorczości społecznej. 
8. Od starej do nowej ekonomii społecznej, czyli jak przekształcić sektor starej ekonomii 

społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.  
9. Social media a przedsiębiorczość społeczna – czyli jak efektywnie wykorzystać media 

społeczne w działalności społecznej i gospodarczej. 
10. Jak chronić nasze produkty i usługi przed kopiowaniem? Warsztat z zakresu prawa 
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patentowego i ochrony własności intelektualnej. 
11. Jak współpracować z mediami? – dziennikarz nie taki straszny. 
12. Przedsiębiorczość społeczna jako szansa dla absolwentów szkół wyższych  

i pracowników nauki. 
13. Grupy producenckie jako przedsiębiorstwa społeczne. 
14. Jak zrobić interesującą grę tematyczną. 
15. Jak zacząć biznes społeczny – warsztaty dla poszukujących przedsiębiorców społecznych. 
16. Jak zarządzać finansami? 
17. Jak postrzegany jest sektor PS i ES przez partnerów społecznych  

i gospodarczych. 
 

Sesje dla partnerów społeczno-gospodarczych PS.  
 

1. Dotacje dla spółdzielni socjalnych – mity i fakty – sesja przygotowana wspólnie z MPiPS 
dla pracowników Urzędów Pracy. 

2. Prezentacje produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych – sesje 
przygotowane przez liderów projektów innowacyjnych. 

3. Kompleksowy system aktywizacji społeczno gospodarczej na poziomie gminy  
i powiatu z wykorzystaniem przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej. 

4. Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej kierunki, szanse zagrożenia.  
5. Jak zlecać i powierzać zadania publiczne przedsiębiorstwom społecznym  

i podmiotom ekonomii społecznej. 
6. Jak założyć trwałą spółdzielnię socjalną warsztat dla animatorów i pracowników służb 

społecznych i rynku pracy. 
7. Budowanie regionalnych systemów pożyczkowych, poręczeniowych i venture capital. 
8. Jak mówić o przedsiębiorczości społecznej warsztaty dla nauczycieli  

i wykładowców przedsiębiorczości. 
9. Jak zbudować atrakcyjny Program CSR? Warsztaty dla tradycyjnych przedsiębiorców 

społecznych. 
10. Jak moim środkami mogę wesprzeć przedsiębiorczość społeczną – warsztaty dla osób 

odpowiedzialnych za planowanie lokalnych strategii rozwoju w LGD i LGR. 
 
W trakcie drugiego dnia OSES będą działały następujące punkty konsultacyjne prowadzone przez: 

 Urząd Zamówień Publicznych,  

 Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,  

 Państwową Inspekcję Pracy, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 Urząd Skarbowy 

 przedstawiciela systemu pożyczkowego dla ES, 

 Systemu KSU MŚP, 

 Inicjatywy Jessica i Jeremie etc. 

Dodatkowo planujemy zorganizowanie: 

 Warsztatów kulinarnych, Fundacja Kuroniówka 

 Pecha Kucha Night, Agata Jagiełło 

 Allegro – efektywna sprzedaż, Marcin Cisek 

 Facebook – narzędzie marketingowe, Łukasz Kłaczyński, SO FINE 
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 Giełdy korporacyjnej (biznes społeczny do biznes społecznego, biznes tradycyjny do 

biznesu tradycyjnego) 

 Warsztatów dla uczniów i studentów z zakresu przedsiębiorczości społecznej. 

 Hyde Park, czyli otwartej przestrzeni gdzie uczestnicy OSES będą mogli zaprosić innych 

uczestników na prowadzone przez siebie warsztaty w tym warsztaty aranżowane AT-hoc. 

 Prezentacje innowacyjnych projektów POKL. 

 

Organizację OSES-u wspierają: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

 Towarzystwo Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. 

 Urząd Zamówień Publicznych 

 Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Społecznych 

 Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego sp. z o. o. 

 Powiat Policki 

 Kongres Kobiet 

 Fundacja JWP 

 Sektor 3 oddział w Policach  

 HOP Transnationales Netzwerk Odermundung e.V. 

 Trafostacja Sztuki 

 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowym Sektor 3 

 Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oddział Police 

 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 

 Inkubator Kultury 

 Północna Izba Gospodarcza 

 ZAPOL 

 Elefunk 

 Fundacja Kuroniówka 

 

Patronat nad realizacją tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej OSES 2013 

objęły: 

 Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 

 Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

 Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 Ministerstwo Gospodarki 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Urząd Zamówień Publicznych 
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 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 Urząd Miasta Szczecin 

 PKPP Lewiatan 

 Starostwo Powiatowe w Policach 

 Związek Harcerstwa Polskiego 

 

Więcej informacji na: 

www.oses2013.pl 

facebook.com/oses2013         


