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ZAPROSZENIE NA FORUM PEŁNOMOCNIKÓW  

Szanowni Państwo zapraszamy na seminarium tematyczne: 
 

„Lokalne modele wsparcia ekonomii w regionie łódzkim” 
W związku z przyjęciem przez Rząd Polski Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz  
pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, chcielibyśmy z Państwem 
przedyskutować elementy systemu wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, realizowanych 
przez mieszkańców województwa w ramach organizacji pozarządowych. W ramach seminarium 
zaprezentujemy również model wspierania realizowany przez Centrum OPUS we współpracy                   
z samorządem miasta Kutna i Łodzi oraz powiatem piotrkowskim, bełchatowskim oraz Lokalną 
Grupą Działania POLCENTRUM. W programie przewidzieliśmy również prezentację założeń do 
nowelizacji ustawy „prawo o stowarzyszeniach”, która wprowadza nowe typy podmiotów w 
działania lokalne.  
Wśród prelegentów będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii 
Prezydenta RP oraz Samorządu Województwa Łódzkiego. 

 
Seminarium kierujemy głównie do przedstawicieli samorządów lokalnych współpracujących                      
z organizacjami pozarządowymi oraz członków organizacji społecznych z regionu łódzkiego.  
 
Termin seminarium:  24 września 2014 r  
Miejsce:  Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” ul. Wyszyńskiego 11  
Godzina: 10.00-14.30  
 
Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium pod adresem: apachlinska@opus.org.pl   
 
W załączniku szczegółowy program spotkania  
 
Z poważaniem  
 
         Łukasz Waszak       Patrycja Wojtaszczyk  
Prezes zarządu Centrum OPUS            Koordynator ds. współpracy z organizacjami  
                                                                                     Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  

 

 

mailto:apachlinska@opus.org.pl


 

Projekt „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

PROGRAM SEMINARIUM 
 
10.00 – 10.15 Otwarcie seminarium  
 
10.15-11.30  Prezentacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej –(przedstawiciel 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) 
KPRES  jest dokumentem rządowym mającym istotne znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej i 
społeczeństwa obywatelskiego w latach 2014-2020. W ramach prezentacji wskazane będą główne 
kierunki rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Rola organizacji 
pozarządowych, samorządu lokalnego  w rozwoju lokalnym. 
 
11.30-12.30 Wieloletni Plan Działań na rzecz Rozwoju i Upowszechniania Ekonomii Społecznej  
oraz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 jako narzędzia wspierania ES 
(przedstawiciel Samorządu Województwa Łódzkiego)  
W ramach prezentacji zaprezentowane zostanie ujęcie rozwoju ekonomii społecznej w regionie 
łódzkim na lata 2014-2020. Prezentacja obejmie planowane formy wsparcia dla rozwoju 
aktywności obywatelskiej i ekonomii społecznej w regionie 
 
12.30-13.30 Prezentacja założeń do zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach  (przedstawiciel 
Kancelarii Prezydenta RP)  
W ramach nowelizacji wprowadzone zostają do ustawy nowe formy organizacji, które maja ułatwić 
aktywność obywatelską. Prezentacja obejmie kluczowe zmiany dla prowadzenia aktywności 
środowiskach lokalnych w najbliższych latach  
 
13.30-14.30 Prezentacja modeli wspierania ekonomii społecznej realizowane  w województwie 
łódzkim  (przedstawiciele samorządów lokalnych oraz Centrum OPUS) 
W ramach wystąpienia zaprezentowany zostanie model wsparcia realizowany w formie Lokalnych 
Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej i Centrów Organizacji Pozarządowych prowadzonych 
obecnie w regionie we współpracy lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych. W ramach 
tej części spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa do konsultacji założeń modelu oraz dyskusji o 
lokalnym systemie wsparcia aktywności społecznej.   
 
14.30 – Podsumowanie i zamknięcie seminarium 
 
  

 


