Program Tygodnia Ekonomii Społecznej
17-21.XI.2014r.
Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Poniedziałek 17 listopada 2014r.
I. Debata oksfordzka pn. „CORPO vs. PS – ta izba twierdzi, że gwarancję prawdziwej kariery
zawodowej daje praca w przedsiębiorstwie społecznym, a nie w korporacji”.
1
Prowadzący: dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2
Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Budynek
Główny, Stara Aula
3
Czas trwania: 11.20-13.20
4
Liczba osób: min. 60
5
Rejestracja: nie
Krótki opis działania:
W ramach debaty dwie drużyny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będą prowadzić
dyskusję dot. kariery w korporacjach i przedsiębiorstwach społecznych. 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. Obserwacja walki na argumenty zwolenników
i przeciwników tezy uznającej pracę w przedsiębiorstwie społecznym jako gwarancji kariery,
pozwala „wyrobić” sobie własne zdanie czy ekonomia społeczna jest ciekawym sposobem na
rozwój zawodowy.
Wtorek 18 listopada 2014r.
I

Seminarium: Ekonomia społeczna pod lokalną marką - przykłady przedsięwzięć z
zakresu ekonomii społecznej w oparciu o wartość miejsca
1 prowadzący: Olga Gałek
2 miejsce: Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a, Kraków
3 czas trwania: 9:00 – 13:00
4 liczba osób: 25
5 rekrutacja: TAK, ewelina.zdebska@op.pl

Krótki opis działania:
Seminarium 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

1
2
3
4
5

Gra interaktywna: Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ES
Prowadzący: ROPS
miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 212
czas trwania: od 9.00 -11.00
liczba osób: 20-28 (parzysta liczba uczestników)
rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl

Krótki opis gry:
Chłopska Ekonomia Społeczna (CES) to dodatek do Chłopskiej Szkoły Biznesu opracowany
przez Małopolski Instytut Kultury, we współpracy z ROPS. Pozwala on na realizowanie
warsztatów i zajęć wprowadzających w tematykę ekonomii społecznej oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu. W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy
rozgrywki nastawieni są na pomnażanie majątku i wygrywa ten, kto w trakcie rozgrywki
zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas rozgrywki z wykorzystaniem Chłopskiej
Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak w wersji klasycznej, poddani są prawom
wolnego rynku, ale ich celem nie jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna
działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. szpitala
miejskiego, szkoły, orkiestry dętej itp.

Środa, 19 listopada
III

Wizyta Studyjna "Pensjonat "U Pana Cogito" - miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych w branży turystycznej
1
2
3
4
5
6

prowadzący: Agnieszka Lewanowska-Banach
Data: 19.11.2014
miejsce: ul. Bałuckiego 6, Kraków
czas trwania: 8.30 -10.30
liczba osób: 10
rejestracja: Tak, e-mail: ewelina.zdebska@op.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
w branży turystycznej.

IV

Warsztaty „Wprowadzenie do zagadnień Job coachingu, jako narzędzia
aktywizacji społeczno-zawodowej”
1 Prowadzący: Małgorzata Stolarska
2 Data: 19.11.2014
3 miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 101
4 czas trwania: 9.00-13.00
5 liczba osób: 25
6 rejestracja: Tak, e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

Krótki opis działania:
Warsztat ma na celu zapoznanie studentów z nowatorską metodą aktywizacji społecznozawodowej 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.

V

Interaktywna gra z warsztatem: "Kwestia Czasu"
czyli jak zarządzać
przedsiębiorstwem społecznym.
1 Prowadzący: dr Łukasz Hajduk
2 miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 212
3 czas trwania: 9.00-11.00
4 liczba osób: 15
5 rejestracja: Tak, e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym wymaga od nas wielu różnorodnych
kompetencji. Jedną z nich jest umiejętne zarządzanie czasem. Przecież tak wiele dzieje się na
raz – szkolenie z radzenia sobie ze stresem, dostarczenie poprawionego projektu do biura,
realizacja priorytetowego zamówienia a na dodatek przyjęcie wizyty studyjnej – i to wszystko

w jednym dniu. Gra „Kwestia Czasu” to symulator mechanizmów, współzależności i
stawianych w organizacji wyzwań. Gra kształtuje kompetencje w zakresie zarządzania czasem,
a także zespołem i projektem. W sposób przyjemny choć z tykającym zegarem w tle
sprawdzimy czy nasz harmonogram pomieści wszystkie zadania.

VI

Interaktywna gra z warsztatem: "Symbole" czyli jak współpracować (z sektorem
biznesu i publicznym) w przedsiębiorstwie społecznym.
1 Prowadzący: dr Łukasz Hajduk
2 miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 212
3 czas trwania: 11.30-13.30
4 liczba osób: 15
5 rejestracja: Tak, e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

Dzięki grze w „Symbole” uczestnicy uczą się ustalania skutecznego systemu komunikacji,
zarządzania komunikacją, opracowania takiego sposobu prowadzenia dialogu aby
doprowadzić do zrozumienia abstrakcyjnych pojęć. Zastosowanie tej gry pomoże budować
kompetencje komunikacyjne niezbędne do efektywnej współpracy podmiotów ekonomii
społecznej z sektorem biznesu i publicznym. Tutaj każdy aktor posługuje się innym zakresem
pojęć, językiem typowym dla danego sektora czy danej branży dlatego to co dla nas jest
oczywiste niekonieczne będzie zrozumiałe dla kogoś innego. Reguły proponowanej gry w
ciekawy sposób „zmuszą” do budowania komunikatów werbalnych, zrozumiałych dla
odbiorców – nawet takich, którzy posługują się innymi kodami.

Czwartek, 20 listopada 2014 r.
I

Warsztat „Animacja lokalna w oparciu o Program Aktywności Lokalnej.
Zastosowanie ekonomii społecznej w PAL ”
1 prowadzący: Dariusz Polakowski
2 miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, os. Stalowe 17, sala 201
3 czas trwania: 9.00-12.00
4 liczba osób: 20
5 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 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

Międzyuczelniane rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu z nakładką ES

Trzy zwycięskie drużyny z czterech krakowskich uczelni zmierzą się ze sobą o tytuł Mistrza
Chłopskiej Ekonomii Społecznej.
1
2
3

Miejsce: Instytut Pedagogiki UJ, Kraków, ul. Batorego 12, sala konferencyjna
Czas trwania: 18.00-20.00
Rekrutacja zamknięta (rozgrywka między zwycięskimi drużynami z czterech uczelni)

Piątek, 21 listopada
I

Wizyta studyjna do spółdzielni socjalnych w Raciechowicach
1 Miejsce wyjazdu: os. Stalowe 17
2 Czas trwania wizyty: 8.30 – 17.00
3 Liczba uczestników: 20
4 Rejestracja: TAK, adres: ewelina.zdebska@op.pl

Krótki opis zwiedzanych spółdzielni socjalnych:
„Kuźnia smaku” - spółdzielnia socjalna założona przez Gminę Raciechowice i organizację
pozarządową. Głównym celem Spółdzielni jest promowanie regionu i jego bogatej tradycji
poprzez m.in. produkcję tradycyjnej żywności z warzyw i owoców, prosto od rolnika oraz
wsparcie miejscowych artystów i rękodzielników.
„Przystań” druga z założonych przez gminę Raciechowice i NGO spółdzielnia socjalna
świadcząca usługi użyteczności publicznej dla społeczności lokalnej, m.in. dożywianie dzieci i
młodzieży , utrzymanie zieleni oraz prowadzenie świetlic środowiskowych w Gminie.
W programie spotkanie z liderami obydwu spółdzielni: prezentacja nt. działalności społecznej
na rzecz osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, na rzecz młodzieży oraz na rzecz
tradycji i kultury rejonu; omówienie aspektów finansowych prowadzenia spółdzielni oraz
współpracy z lokalnym środowiskiem.

