
	  

	  

	  

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

W dn. 22-23 czerwca 2015 r. w Brzezinach w woj. łódzkim odbędzie się  
spotkanie spółdzielni socjalnych osób prawnych. 

Zapraszamy serdecznie na to spotkanie spółdzielnie założone szczególnie przez samorządy 
lokalne. 

 
 
Spotkanie nie bez powodu odbędzie się w Brzezinach. To właśnie tamtejszy samorząd wspiera rozwój 
Spółdzielni Socjalnej Communal Service, która obecnie obsługuje większość lokalnych usług 
komunalnych. Spółdzielnia ta jest dobrym przykładem zaangażowania władz lokalnych w 
rozwiązywanie problemów społecznych związanych z bezrobociem i tworzeniem miejsc pracy oraz 
pokazuje zaangażowanie w kompleksowe myślenie o obsłudze usług użyteczności publicznej. 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service, 
w tym w zakresie realizacji usług komunalnych.  
Postaramy się, aby przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Urzędu 
Zamówień Publicznych zapoznali nas z praktyką, orzecznictwem oraz podejściem do zamówień 
społecznie odpowiedzialnych (tj. m.in. odnoszących się do zlecania usług podmiotom ekonomii 
społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym). 
Przedstawiciele samorządu z Brzezin oraz z Byczyny opowiedzą o stosowanym przez nich systemie 
zlecania i zakupu usług w spółdzielniach socjalnych. Będzie można dopytywać o szczegóły i niuanse 
zamówień in house oraz o klauzule społeczne. 
W związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014 – 2020 będziemy rozmawiać 
o preferencyjnym podejściu do podmiotów ekonomii społecznej w Regionalnych Programach 
Operacyjnych. 
 
Nie zabraknie także czasu na pytania i odpowiedzi, indywidualne rozmowy z ekspertami 
i specjalistami, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu. Chcemy, aby spotkanie dało możliwość 
do wspólnych dyskusji, rozmów, wymiany doświadczeń, poznania innych spółdzielni i nawiązania 
kontaktów. 
 
Rekrutacja na spotkanie trwa do dnia 17 czerwca (środa). Zgłoszenia przyjmujemy poprzez 
formularz on-line. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny – zapewniamy nocleg (w pokojach 2 i 3 osobowych) oraz 
wyżywienie. Nie zwracamy kosztów dojazdu na spotkanie. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt: spotkania(at) ozrss.pl 
 
Spotkanie branżowe organizowane jest w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Ogólnopolski 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 
 
 Do zobaczenia w Brzezinach! 

 
 
 


