
 

 
 

 

 

Program wizyty dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej 

w województwie dolnośląskim i województwie wielkopolskim   

16-17 września 2021 roku 

CEL: podniesienie wiedzy uczestników wizyty w zakresie organizacji i zasad 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów wdrażających 

politykę społeczną oraz implementacja rozwiązań poprzez edukację i przykłady 

dobrych praktyk w zakresie kluczowych zagadnień takich jak:  

cele działalności ww. podmiotów, struktura podmiotu, zasady funkcjonowania ww. 

sektora, w tym III sektora oraz jego otoczenia, ramy prawne, lokalna i 

ogólnopolska kondycja podmiotów, a także źródła ich finansowania. 

Miejsca 

zakwaterowania: 

Nocleg – 16/17 września 

Ośrodek Wypoczynkowy „Imbir”, Kalisz, ul.  

Ośrodek prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną „Imbir” 

   

PROGRAM  

Dzień Godziny Program 

I dzień, 

16 września, 

czwartek, 

06.45 – 

07.00 

Zbiórka uczestników w Zielonej Górze na parkingu przy Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji  (ul. Sulechowska 41). 

07.00 - 

09.00 
Przejazd autokarem z Zielonej Góry do Rawicza (ok. 130 km) 

09.00 – 

11.00 

Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Smak Bistro w Rawiczu: 

▪ spotkanie z panią Władysławą Czajkowska – dyrektorką Centrum Usług 
Społecznych (CUS) w Rawiczu: przedstawienie etapów tworzenia CUS; 
prezentacja głównych działań CUS; omówienie współpracy z organami 
administracji publicznej, NGO i sektorem prywatnym 
Rawicz znajduje się w czołówce wielkopolskich miast pod względem 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań z zakresu polityki społecznej 

oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dostrzeżeniem tych działań 

było włączenie miasta do pilotażowego programu i przekształcenie 

ośrodka pomocy społecznej w CUS. 

▪ spotkanie z panią Martą Mikołajczak – prezeską Spółdzielni Socjalnej 
Smak Bistro – zapoznanie uczestników wizyty z działalnością Spółdzielni 



 

 
 

 

Dzień Godziny Program 

W trakcie wizyty serwis kawowy przygotowany przez  Spółdzielni Socjalnej 

Smak Bistro 

11.30 – 

12.00 
Przejazd z Rawicza do Jarocina (ok. 75 km). 

11.30 – 

13.00 

Wizyta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej W Jarocinie (ul. 

Wrocławska 39). 

Spotkanie z reprezentantem MGOPSu: 

▪ przedstawienie założeń projektu „Jarocińskie Centrum Usług 
społecznych”;  

▪ zaprezentowanie elementów Planu wdrażania CUS. 

13.00 – 

14.00 

Przejazd do Kawiarni Filmowej (Jarocin, ul. ) prowadzonej przez Spółdzielnię 

Socjalną ZMYSŁY w Jarocinie (ul. Gołębia 1) 

Obiad oraz spotkanie z przedstawicielem Spółdzielni i zapoznanie się z 

działalnością tego podmiotu ekonomii społecznej. 

14.00 – 

15:30 
Przejazd z Jarocina do Kramska (ok. 90 km) 

15.30 – 

17.00 

Wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu” w Kramsku. 

Spotkanie z panią Magdą Politańską reprezentującą Centrum Usług 

Społecznych (CUS) w Kramsku: przedstawienie etapów tworzenia CUS; 

prezentacja głównych działań CUS; omówienie współpracy z organami 

administracji publicznej, NGO i sektorem prywatnym; zapoznanie uczestników 

wizyty z działalnością Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”, której 

poprzednią prezeską była pani Magda Politańska.   

W trakcie wizyty serwis kawowy przygotowany przez  Spółdzielnię Socjalną 

„Razem do Sukcesu”. 

17.00 – 

18.30 
Przejazd z Kramska do Kalisza (ok. 80 km) 

18.30 – 

19.30 

Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego „Imbir” w Kaliszu (ul. Gajowa 60-62). 

Zakwaterowanie. 

19.30 – 

20.30 

Kolacja w OW „Imbir” oraz spotkanie z panem Przemysławem Mikołajczykiem 

– prezesem Spółdzielni Socjalnej „Imbir” – zapoznanie uczestników z historią i 

działalnością tego podmiotu. 

(Spółdzielnia prowadzi restaurację i ośrodek wypoczynkowy oraz świadczy 

usługi cateringowe dla szkół i DPSów). 



 

 
 

 

 

Dzień Godziny Program 

II dzień, 

17 

września, 

piątek 

 

07.00 – 

08.30 
Śniadanie w OW „Imbir”. Wykwaterowanie. 

08.30 – 

10.00 
Przejazd z Kalisza do Wrocławia – dzielnica Psie Pole (ok. 120 km) 

10.00 – 

12.30 

Wizyta w kilku placówkach prowadzonych we wrocławskiej dzielnicy Psie Pole 

przez Fundację Opieka i Troska oraz prezentacja działalności tej organizacji: 

▪ przy ul. Kiełczowskiej 43 
 Siedziba Fundacji, 
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
 Klub Seniora „Zawsze Młodzi” 
 „Klub na Psiaku”  
 Warsztaty Samorozwoju dla Osób w depresji "Siła rodziny" - projekt 

skierowany do rodzin osób chorujących psychicznie  
▪ ul. Kiełczowska 43 bud. 6 (Lotnicze Zakłady Naukowe) 

 Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole Zawidawie   
▪ przy ul. Bolesława Krzywoustego 310A (budynek „Stara Piekarnia”): 

 Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej "Na Zakręcie" 
 Kawiarnia-Galeria Artystyczna, w której miejsce pracują osoby z 

doświadczeniem choroby psychicznej. 
 

Fundacja Opieka i Troska założona została w 2003 roku z myślą o wsparciu 

rozbudowy Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywają kobiety chore 

psychicznie i somatycznie. Z powodu formalnych ograniczeń Fundacja nie 

mogła zostać inwestorem budowlanym, wobec czego jej rola ograniczyła się do 

pomocy w zakresie doradztwa i promocji planów rozbudowy. 

Fundacji opiekuje się osobami z zaburzeniami psychicznymi w ich lokalnym 

środowisku. W 2006 roku uruchomiła nową siedzibę na Psim Polu, która stała 

się miejscem spotkań dla podopiecznych, a także wolontariuszy, 

współpracowników i terapeutów. Wspólnymi siłami starają się stworzyć 

namiastkę domu tak, aby każdy mógł czuć się tu bezpieczne. 

 

W trakcie wizyty serwis kawowy przygotowany przez Kawiarnię-Galerię 

Artystyczną. 

12.30 – 

13.00 
Przejazd do centrum Wrocławia (ok. 30 km)  



 

 
 

 

Dzień Godziny Program 

13.00 – 

14.30 

Spotkanie w Restauracji „Dobra Karma” (Wrocław, ul. T. Kościuszki 23) 

prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Dakini”  

Obiad oraz spotkanie z reprezentantem Spółdzielni i prezentacja jej działalności 

Dobra Karma jest lokalną, restauracją, specjalizującą się w sezonowej, 

autorskiej kuchni. „Dakini” jest spółdzielnią socjalną - kooperatywą pasjonatów 

gotowania, którzy po licznych zagranicznych wojażach postanowili stworzyć 

wyjątkowe miejsce na kulinarnej mapie Wrocławia, przesiąknięte dobrą 

atmosferą. Mottem spółdzielni jest hasło - „Z miłości do ludzi i jedzenia”. 

14.30 – 

15.30 

Przejazd do Cafe Równik (Wrocław, ul. Jedności Narodowej 47) – kawiarni 

utworzonej  prowadzonej przez Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników 

Psychostymulacji. 

Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia - prezentacja działalności 

organizacji i kawiarni. 

W trakcie spotkania serwis kawowy przygotowany przez Cafe Równik.    

Cafe Równik to kawiarnia, której obsługę tworzą osoby niepełnosprawne 

intelektualnie. Działa od czerwca 2018 roku. To kawiarnia, która edukuje 

społeczeństwo, czym jest niepełnosprawność intelektualna, uczy tolerancji. 

15.30 – 

18.00 

Powrót z Wrocławia do Zielonej Góry (parking przy Miejskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji, ul. Sulechowska 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


