
 
 

 

 

Wizyta studyjna "Dobre praktyki ekonomii społecznej w województwie Dolnośląskim” 

 

Termin wizyty: 21-22.09.2017r. 

 

Godziny Czwartek, 21.09.2017r. 

5:45 - 6:00 
Zbiórka uczestników przy siedzibie OWES w Szczecinie (ul. Cukrowa 8, parking Uniwersytetu 
Szczecińskiego od ul. Krakowskiej) 

6:00 – 12:00 Przejazd autokarem do Biskupic 

12:00 – 16:30 

Wizyta studyjna w Grodzie Średniowiecznym w Biskupicach (Spółdzielnia Socjalna „Gród”) 

 Zwiedzanie grodu wraz z atrakcjami; 

 Prezentacja działalności Spółdzielni; 

 Obiad. 

Spółdzielnia Socjalna „Gród” działa od 2009 roku. Ma swoją siedzibę w średniowiecznym 
grodzie w Biskupicach pod Byczyną. Wielokrotnie nagradzana SS „Gród” ma w swojej 
ofercie zarówno usługi turystyczne jak i wyrób produktów z drewna i roboty 
ogólnobudowlane. 

16:30 – 18:30 Przejazd autokarem do Wrocławia 

18:30 – 19:30 Zakwaterowanie w Hotelu Piast, ul. Piłsudskiego 98 

19:30 – 20:00 Zbiórka uczestników oraz spacer do Restauracji „Dobra Karma” (550m – 10 minut) 

20:00 – 22:00 

Uroczysta Kolacja w restauracji „Dobra Karma”, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną 
Dakini, połączona z wizytą studyjną jako przykład dobrej praktyki funkcjonowania 
spółdzielni socjalnej w branży gastronomicznej. 

Restauracja została wyróżniona w prestiżowym, międzynarodowym przewodniku 
kulinarnym Gault&Millau 2016  

22:00 - ... Fakultatywnie – spacer po wrocławskim rynku. 

Godziny Piątek, 22.09.2017r. 

7:00 – 9:15 Śniadanie w hotelowym bistro oraz wymeldowanie 

9:15 – 10:00 Zbiórka uczestników oraz przejazd autokarem 

10:00 – 14:00 

Wizyta studyjna w Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej PANATO oraz Spółdzielni 
Socjalnej BIZ:ON 

 Historia założenia, oprowadzenie po pracowni, prezentacja członków zespołu; 

 Model biznesowy i oferta, budowanie relacji z biznesem i instytucjami publicznymi, 

marketing, pozyskiwanie zleceń; 

 Model organizacyjny – jak funkcjonuje kooperatywa w praktyce, rola i funkcja 

zarządu; sieciowanie PESów i prezentacja projektu „Sieć Produkcji Rozproszonej" 



 
 

 

marki PANATO Bag w branży szwalniczej w Polsce – informatyzacja procesów 

produkcyjnych i komunikacji pomiędzy PES w Polsce; 

 Omówienie działalności na rzecz społeczności lokalnej, realizacja misji spółdzielni 

(praktyczne aspekty funkcjonowania, kreowanie wizerunku PS jako społecznie 

odpowiedzialnego); 

 Działalność WSS BIZ:ON (prezentacja Rolanda Zarzyckiego, członka spółdzielni i 
Krajowej Rady ds Ekonomii Społecznej) 

Prezentację poprowadzi Pani Paulina Ograbisz: ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej; 
przeprowadziła łącznie blisko 300 h zajęć/warsztatów/wykładów dot. ekonomii społecznej 
w języku polskim i angielskim (formalne aspekty funkcjonowanie, praktyczne aspekty 
funkcjonowanie, modele biznesowe i zarządzania, marketing i promocja w PES, 
sieciowanie); wielokrotna panelistka na lokalnych i krajowych konferencjach; autorka 
felietonów dot. ekonomii społecznej (publikacje na ekonomiaspoleczna.pl). Na co dzień 
prezeska i os. zarządzająca Spółdzielnią Socjalną PANATO. 

 warsztaty sitodruku - prezentacja o sitodruku i metodzie ręcznego wykonywania 
nadruków połączona z warsztatem, na którym każdy z uczestników nadrukuje sobie 
samodzielnie wzór wrocławski na torbie 

 Przerwa kawowa w prowadzonej przez spółdzielnię Kawiarni: słodki poczęstunek 
(ciasta/ciastka) + owoce + kawa/herbata/woda z cytryną. 

14:00 – 14:30 Przejazd autokarem 

14:30 – 16:30 

Wizyta studyjna we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej. Podstawowym 
zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i 
umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). W 
Zakładzie jest zatrudnionych minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie 
więcej niż 35% procent osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w trzech 
działach: gastronomicznym, poligraficznym, ogrodniczo-porządkowym. 

 obiad w zakładowej stołówce; 

 oprowadzenie po jednostce i prezentacja działalności. 

16:30 – 22:00 
Przejazd autokarem do Szczecina (ul. Cukrowa 8, parking Uniwersytetu Szczecińskiego od 
ul. Krakowkiej) 

 

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny dla uczestników. O udziale w wizycie decyduje kolejność 
zgłoszenia potwierdzona przesłaniem podpisanego formularza lub dostarczenie go osobiście do 
OWES w Szczecinie. 

http://ekonomiaspoleczna.pl/

