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We wrześniu odbyły się dwa szkolenia w ramach zadania Aktywna Integracja.
Od  dnia  3  do  11  września  2012  roku  w  Hotelu  Restauracja  Cukropol  było  szkolenie  pn. 
„Ekonomiczne  planowanie  i  gospodarowanie  budżetem”.  Prowadzone  były  przez  firmę  M-Tel 
Maciej  Lipa  z  Gliwic.  Uczestnikami  zajęć  była  15-osoba  grupa,  która  wykazuje  trudności  
w bieżącym regulowaniu rachunków za opłaty mieszkaniowe.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

− przygotowanie do planowania budżetem domowym,
− sporządzanie listy comiesięcznych kosztów wyżywienia, zakupów odzieży,
− zasady rozliczania zakupów,
− szukanie  oszczędności  w zużyciu  energii  wody,  opłat  telefonicznych,  opłat  bankowych, 

zakupów odzieży,
− oszczędności w ubezpieczeniach,
− sporządzenie listy zakupów oszczędnościowych.

Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

W dniach od 12 września  do  3  października  w Inspiracji  obywa się  kolejne  szkolenie  
z  Zasad  zakładania  i  funkcjonowania  spółdzielni  socjalnych.  Zajęcia  prowadzi  Kancelaria 
Gospodarcza Lidia Garczyńska – Szymkowiak z Środy Wlkp.
Szkolenie  przeznaczone  jest  dla  15-osobowej  grupy,  która  w  przyszłości  myśli  o  założeniu 
spółdzielni socjalnej o wybranym przez siebie profilu.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnienia:

− komunikacja i motywacja do działania,
− przywództwo i umiejętności menadżerski,
− zarządzanie w spółdzielni socjalnej – wyznaczanie ról,
− źródła finansowania spółdzielni socjalnych,
− zasady tworzenia projektu,
− zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
− formalno – prawne aspekty zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych,
− ramowy plan działania spółdzielni socjalnych,
− biznesplan,
− księgowość w spółdzielni socjalnej.

W ramach szkolenia uczestnicy pojadą na dwie wizyty studyjne, podczas których będą mieli okazję 
zobaczyć jak funkcjonują inne spółdzielnie socjalne.

W trakcie szkoleń uczestnikom zapewniono catering w postaci poczęstunku oraz obiadu po 
zakończonym  dniu  szkoleniowym.  Każdy  uczestnik  otrzymał  materiały  szkoleniowe  oraz 
certyfikat. 

W  miesiącu  październiku  rozpoczną  się  kolejne  szkolenia  w  ramach  zadania  Aktywna 
Integracja: 

− od 8 do 12 października 2012 r. - warsztaty wspierające rodzinę
− od  15  października  do  5  listopada  2012  r.  -  warsztaty  –  rękodzielnictwo  –  rzemiosło 

artystyczne oraz planowanie działań marketingowych  i sprzedaży produktu.

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
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Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
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