
 

   
 

 

 

SEMINARIUM INFORMACYJNE 
 

POD PATRONATEM STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO 
 

 
 
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego 
i prywatnego na spotkanie na temat: 
 

Wspieranie realizacji inicjatyw społecznych  
w powiecie pszczyńskim 

 
Seminarium odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku w godzinach 14.00-17.00 w sali sesyjnej 
starostwa powiatowego w Pszczynie. 

 
 

AGENDA SPOTKANIA 
 
14.00  
 

Przywitanie uczestników spotkania 

 Pan Paweł Sadza – starosta pszczyński 
 

BLOK I:  
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ USŁUG SPOŁECZNYCH 

 
14.00 – 14.30 Oferta wsparcia aktywności społecznej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 

Pszczyńska” 

 Przedstawiciel LGD „Ziemia Pszczyńska” 
 

14.30 – 15.00 Dofinansowanie inicjatyw i usług społecznych w ramach programów 
unijnych 

 Przedstawiciel punktu informacyjnego funduszy europejskich 
 

15.00 – 15.30 Dobre praktyki w zakresie budowania partnerstw organizacji 
pozarządowych oraz sektora publicznego i prywatnego 

 Przedstawiciel ROWES 



 

   
 

 

 
15.30 – 15.50 Optymalizacja koszów funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu 

o zlecanie usług fundacjom, stowarzyszeniom i spółdzielniom socjalnym 

 Przedstawiciel ROWES 
 

15.50 – 16.00 Przerwa kawowa 
 

 
BLOK II: 

REALIZACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH 
 
16.00 – 16.30 Wykorzystanie potencjału społecznego- na podstawie pracy Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

 przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
 

16.30 – 17.00 Zmiany przepisów prawnych dotyczących sektora ekonomii społecznej 
(ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, o spółdzielniach socjalnych, 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty 
wykonawcze) i ich wpływ na współpracę międzysektorową 

 przedstawiciel ROWES 
 

17.00 Dyskusja uczestników spotkania 
 

 
Podczas spotkania będzie można zapisać się na bezpłatne doradztwo świadczone dla 
organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ramach działań Regionalnego 
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i Lokalnej Grupy Działania „Ziemia pszczyńska”. 

 
ZGŁOSZENIA 

 
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłaszanie udziału 
telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w biurze stowarzyszenia Centrum 
Społecznego Rozwoju – lidera konsorcjum Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii 
Społecznej:  
tel.: 32 444 64 53, e-mail: aneta.widuch@csr.biz.pl, do 22 maja 2016 roku. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM 
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