
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza na szkolenie 
„Kompendium wiedzy na temat przedsiębiorstw społecznych. Wstęp do ekonomii społecznej.”
podczas którego zdobędą Państwo wiedzę i praktyczne wskazówki w zakresie prowadzenia różnych 
form przedsiębiorstw społecznych . Dzięki udziałowi w szkoleniu będą mogli Państwo ocenić czy 
założenie przedsiębiorstwa społecznego jest dobrym pomysłem dla PaŃstwa grupy lub organizacji, a 
jeśli tak - ijaka formuła tego przedsiębiorstwa będzie najbardziej adekwatna dla Państwa pomysłów.

TERMIN, MIEJSCE
21-22.10.2017 (sobota – niedziela)  9.00-16.15; Oświęcim, Centrum Aktywności Społecznej, 
ul. Dąbrowskiego 15  
 
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA 

• Co należy rozumieć pod pojęciem przedsiębiorstwa społecznego?
• Na czym polega działalność przedsiębiorstw społecznych i jakie formy mogą przybierać?
• Analiza korzyści i ryzyk płynących z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.
• Jak podjąć decyzję w jakiej formie prowadzić działalność? Katalog cech wspólnych i różnic 

poszczególnych form przedsiębiorstw społecznych.
• Uwarunkowania prawne i otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw społecznych w Polsce.
• Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych – na etapie zakładania i 

funkcjonowania.
• Algorytm tworzenia przedsiębiorstwa społecznego.
• Jak robią to najlepsi – przykłady działania różnych przedsiębiorstw społecznych.
• Obowiązki przedsiębiorstwa społecznego jako podmiotu gospodarczego i ekonomii społecznej w 

zależności od wybranej formy działalności.
• Najczęściej zadawane pytania związane z uzyskiwaniem statusu, zakładaniem i działaniem 

przedsiębiorstw społecznych.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom rozwinąć praktyczne kompetencje, m.in.:



• poznać wartości i zasady spółdzielcze np. solidaryzm, samopomoc, demokracja, równość, 
otwartość, sprawiedliwość, odpowiedzialność społeczna, troska o innych

• zwiększyć znajomość uregulowań prawnych określających działania przedsiębiorstw 
społecznych

• zrozumieć specyfikę przedsiębiorstw społecznych oraz każdej z form, którą mogą przybrać i 
świadomie podjąć decyzję, czy czy przedsiębiorstwo społeczne jest formą odpowiednią dla 
naszej grupy i pomysłu,a jeśli tak – który z jego typów najlepiej wybrać

• przedyskutować swoje pomysły
• poznać dobre praktyki
• przygotować się do pojęcia pierwszych kroków służących utworzeniu przedsiębiorstwa 

społecznego.
 
DL A KOGO?   
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES:

• przedstawicieli grup nieformalnych zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego
• osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego – szkolenie 

prowadzone będzie na poziomie podstawowym
• preferowane jest uczestnictwo 2 osób z jednej grupy

    Zgłoszenia    
Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem – prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem formulrza 
internetowego do 15 października:
http://bis-krakow.pl/formularz-szkolenie-przedsiebiorstwa-spoleczne/

    Kontakt     
Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości – kontaktujcie się bezpośrednio z nami. 
Gosia Spasiewicz-Bulas gosia.spasiewicz@bis-krakow.pl tel: 506 194 946 

mailto:gosia.spasiewicz@bis-krakow.pl

