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Międzynarodowe Centrum Partnerstwa  
Partners Network w Krakowie 
BIURO WNIOSKODAWCY: 
ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów,  
Kontakty: tel/fax: (032) 753 89 49 
e-mail: biuromcp@partners.net.pl 
www.partners.net.pl   
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w Zamościu 
BIURO PROJEKTU: 
ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość 
Kontakt: tel./fax: (084) 63 95 062 
e-mail: biuro@wktir.eu 
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Projekt nr POKL.07.02.02-06-023/08  

„Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w powiatach: 
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Dz.: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  

Poddziałanie  7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie 
zakresu działań sektora ekonomii społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim, 

zamojskim grodzkim.  
 

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca Projektu oraz 
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu – Partner Projektu, zapraszają do udziału w Forach 
Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznych, 
tj.: spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów, spółdzielni niewidomych, warsztatów 
terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 
Społecznej, NGO-s, w tym stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze ekonomii społecznej, 
podmiotów wymienionych  w art. 3, ust. 3 o pożytku publicznym i wolontariacie, osoby fizyczne, które 
chcą zakładać i/lub prowadzić działalność w sektorze ekonomii społecznej i wspierać rozwój sektora 
ekonomii społecznej oraz media, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy społecznej, instytucje 
integracji społecznej.  
 
 

Fora odbędą się: 
24 lutego 2010 r., godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Pastoralnego,  

ul. Podchorążych 2 w Zamościu 
25 lutego 2010 r., godz. 10.00 w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 

Środowiska w Zwierzyńcu 
26 lutego 2010 ., godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Nadstawna 62A w Biłgoraju 

 
 

Wyszkoleni w projekcie Specjaliści Partnerstwa Lokalnego  na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej 
zorganizują przy udziale partnerów z gmin i powiatu trzy fora dla każdego z powiatów (biłgorajskiego, 
zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego) „Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w 
powiecie, czyli Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w 
praktycznym działaniu”, na których zaprezentują społecznościom lokalnym wypracowane 
podczas szkoleń i doradztwa projekty rozwoju ekonomii społecznej oraz funkcjonujące 
podmioty ekonomii społecznej, dobre praktyki z sektora ekonomii społecznej z woj. 
lubelskiego.  

 

Wszelkie informacje dostępne są w biurze projektu: Wschodnim Klubie Techniki i 
Racjonalizacji, ul. Piłsudskiego 33,  22-400 Zamość tel. 0 84 639 50 62    

 

 


