Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
ul Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna
KRS:0000320277, NIP:5291761774, REGON:141680899, ARiMR:063015453
www.zielonesasiedztwo.org.pl biuro@zielonesasiedztwo.org.pl tel.022 7245890

Rok 2012 został ogłoszony przez Organizację
Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości.
Hasło MRS 2012 "Spółdzielnie budują lepszy
świat" przypomina ogromny wkład spółdzielni
w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na
wszystkich
szczeblach,
od
lokalnego
do
wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla teŜ, Ŝe
efektywność
ekonomiczna
nie
moŜe
być
oddzielona od odpowiedzialności społecznej.

Zapraszamy na wiosenny cykl
warsztatów dla lokalnych animatorów przedsiębiorczości
pod tytułem: Utworzenie przedsiębiorstwa Społecznego
pracującego na rzecz mieszkańców
przy wsparciu Stowarzyszenia LGD „ Zielone Sąsiedztwo”.

27 stycznia 2012r. godzina 18:30 CKiIO ul. Świerkowa 1 (dawny MOK);
Spotkanie informacyjno–rekrutacyjne.
Prezentacja dobrych praktyk z zakresu tworzenia i organizowania pracy spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej na bazie doświadczeń własnych.
Zapoznanie uczestników z moŜliwościami doradczymi, szkoleniowymi i dotacyjnymi dla
podmiotów ekonomii
Luty–marzec; Zajęcia integracyjne i warsztat kreatywności
Przeprowadzenie warsztatów integrujących grupę, wyrabiających nawyki współpracy
oraz wyłonienie liderów i określenie zadań do jakich wykonywania predysponowani są
potencjalni członkowie. Wypracowanie wizji nowotworzonej spółdzielni socjalnej w formie
mini warsztatu kreatywności.
Kwiecień; piknik spółdzielczy
Zorganizowanie z okazji roku spółdzielczości pikniku spółdzielczego dla społeczności
lokalnej. Po pikniku moŜliwe spotkanie inicjujące powstanie sieci współpracy i inicjujące
dalsze działania.
Koordynacja zadania: Artur Zieliński
Zgodnie z intencjami ONZ, symbol graficzny Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 odwołuje się do definicji
spółdzielni jako samorządnych zrzeszeń osób, dobrowolnie połączonych aby zrealizować swoje wspólne potrzeby
i aspiracje
ekonomiczne,
społeczne
i kulturalne
poprzez
współposiadane
i demokratycznie
zarządzane
przedsiębiorstwo. Logo nawiązuje do hasła MRS 2012 "Spółdzielnie budują lepszy świat": siedem umieszczonych na
nim osób wspólnie stara się dźwignąć do góry i podtrzymać sześcian symbolizujący róŜnorodne ludzkie plany, cele
i aspiracje wokół których budowane są spółdzielnie, oraz rezultaty, jakie moŜna dzięki nim osiągnąć. Sylwetki na logo
mogą być zarówno kobietami, jak i męŜczyznami, co odzwierciedla troskę spółdzielczości o równouprawnienie płci,
a jednocześnie przypominają fakt, Ŝe spółdzielnie wiąŜą ludzi, a nie kapitał. Postaci jest siedem, co nawiązuje do
siedmiu Zasad Spółdzielczych. Realizacja tych siedmiu zasad łącznie umoŜliwia członkom osiągnięcie swoich celów
i spełnienie pragnień, co byłoby niemoŜliwe przy działaniu w pojedynkę.
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