Poznańskie Targi
Przedsiębiorczości Społecznej
IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej
które w tym roku odbędą się pod tytułem:
SOLIDARNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA W CZASACH
KRYZYSU I DYSPROPORCJI EKONOMICZNYCH.
WYMIAR LOKALNY I REGIONALNY.

Termin targów: 18 – 19 października 2010
Miejsce: Centrum Konferencyjne Międzynarodowych
Targów Poznańskich.

.

Projekt 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Paostwo,

Serdecznie zapraszamy na Poznaoskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej
połączone z IV Ogólnopolskim Spotkaniem Ekonomii Społecznej, odbywające
się w dniach od 18 do 19 października 2010 roku na Międzynarodowych
Targach Poznaoskich.
Jest to wydarzenie integrujące różnorodne środowiska, a więc organizacje
obywatelskie, samorządy lokalne, powiatowe i regionalne, przedsiębiorców
społecznych, instytucje edukacyjne i naukowe, przedstawicieli administracji
publicznej, media i przedstawicieli biznesu, instytucji międzynarodowych.
W konferencji weźmie udział co najmniej 500 osób. Wydarzenie będzie mied
charakter refleksji nad perspektywami rozwoju gospodarki społecznej w Polsce
oraz nad kształtowaniem odpowiednich ram prawnych i finansowych. Odniesie
się także do zagadnienia kształtowania kultury solidarności prowadzącej do
formowania postaw odpowiedzialności za rozwój środowisk lokalnych i
włączenie społeczne.
Konferencja stanie się wyjątkową okazją do zaprezentowania nowych obszarów
rozwoju przedsiębiorczości społecznej, takich jak m.in.: dziedzictwo i kultura,
edukacja, zdrowie, ekologia, recycling, budownictwo z użyciem ekologicznych
technologii, itp.
Wydarzeniu będą towarzyszyd targi przedsiębiorczości społecznej, na których
różnorodne przedsiębiorstwa społeczne zaprezentują swoje wytwory i usługi
(spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone przez organizacje
obywatelskie, spółki z o.o. non – profit, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Centra
Integracji Społecznej, itp.).
Poznaoskie Targi Przedsiębiorczości Społecznej staną się cykliczną imprezą
organizowaną na Międzynarodowych Targach Poznaoskich.
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Serdecznie zapraszamy do rejestracji on – line na stronie www.ptps2010.pl
 pod kodem 1459 proszone są o rejestrację osoby zainteresowane
warsztatami prowadzonymi przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu (warsztat III i warsztat IV)
 pod kodem 3122 proszone są o rejestrację osoby zainteresowane
Grupami Wymiany Doświadczeo prowadzonych przez Związek Miast
Polskich i Związek Gmin Wiejskich (warsztat II oraz XVI)
 pod kodem 5927 proszeni są o rejestrację przedstawiciele Centrów
Integracji Społecznej zainteresowani warsztatem organizowany przez
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (warsztat XIX)
 pod kodem 2836 proszeni są o rejestrację przedstawiciele Ośrodków
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
zainteresowani
warsztatem
organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy (warsztat XVIII).
 pod kodem 3759 prosimy o rejestrację osoby zainteresowane
pozostałymi warsztatami.
Decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Konferencja jest organizowana w ramach projektu 1.19 „Zintegrowany system
wsparcia ekonomii społecznej”. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie
oraz pokrywają koszty stoisk dla organizacji, które będą prezentowad swoje
produkty.

Barbara Sadowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji „Barka”
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