
 

 

Program Konferencji 
„Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami” 

  

Miejsce: HOTEL BALTIC PLAZA, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg  
Data: 14-15.10.2021 

Zaproszeni: Kadra Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności 
Zawodowej, Organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej, statutowo 
zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, Przedstawiciele samorządów lokalnych, 
przedstawiciele PFRON. 
  

DZIEŃ I 
  

Rejestracja uczestników (9:30 – 10:00) 
Powitanie uczestników (10:00 – 10:15),  
 Wystąpienia plenarne (10.15 – 14.00) 
  

1. (10:15 -10:45) Rola Pracy w życiu osób z niepełnosprawnością / Rozwiązania wspierające 
rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością.  

2. (10:45 - 11:15) Ekonomia społeczna jako element lokalnego systemu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej OzN. 

3. (11:15 - 11:45) Dobre praktyki w WTZ w województwie wielkopolskim, śląskim  
i podkarpackim polegające na efektywnym wychodzeniu uczestników WTZ na rynek pracy  

4. (11:15 - 11:30) Przerwa Kawowa  
5. (11:30 - 12:00) Możliwości i obszary współpracy podmiotów reintegracyjnych oraz 

przedsiębiorstw społecznych – innowacyjny system reintegracji zawodowej. 
6. (12:00 - 13:00) Między WTZ a Rynkiem pracy, czyli Przedsiębiorstwa Społeczne jako ważny 

element rehabilitacji zawodowej OzN.  
7. (13:00 - 13:15) Przerwa Kawowa 

8. (13:15 - 13:30) WTZ i ZAZ a przygotowanie uczestnika z niepełnosprawnością do pracy.  
9. (13:30 - 14:00) Rola samorządu terytorialnego w systemie rehabilitacji społecznej  

i zawodowej.  
  

  

Podpisanie listu intencyjnego (14:00 – 14:45) Otwarty List intencyjny na rzecz utworzenia 
międzyinstytucjonalnej grupy roboczej, która pracowałaby nad utworzeniem lokalnego 
systemu rehabilitacji zawodowej OzN z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Ekonomię 
Społeczną. 
  



 

 

Obiad (14:00 – 15:00) 
  

WARSZTATY PARTYCYPACYJNE METODĄ WORLD CAFE CZĘŚĆ I (16:00 – 18:00)  

TEMAT: „Budowanie lokalnego systemu wsparcia OzN – diagnoza stanu obecnego z punktu 
widzenia: samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów reintegracyjnych, i innych 
instytucji wspierających rehabilitację społeczną i zawodową OzN” Warsztaty dla wszystkich 
uczestników konferencji. Metoda warsztatowa: World Cafe. 

Kolacja (19:00) 

 

DZIEŃ II 
 

ŚNIADANIE (8:00 – 9:00) 

 Wystąpienia plenarne (9:30 – 12:00) 

1. (9:30 - 10:30) Narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością w nowej perspektywie 
finansowej 2021-2027  

2. (10:30 - 11:30) Wsparcie finansowe PFRON dla podmiotów reintegracyjnych  

3. (11:30 - 12:00) Przerwa Kawowa 

 

WARSZTATY PARTYCYPACYJNE METODA WORLD CAFE CZĘŚĆ II (12:30 – 14:00) 

TEMAT:  „Narzędzia rozwoju lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami – 
projektowanie rozwiązań” 

(14:00 – 14:15) CO DALEJ? – Zaproszenie uczestników konferencji do wdrożenia 
wypracowanych narzędzi rozwoju lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnościami.  

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (14:15 – 14:30) 

 


