Aktualności 2011

22.12.2011r. - Spotkanie Wigilijne Spółdzielni Socjalnych
W czwartek, 22 grudnia o godzinie 13 odbyło się spotkanie wigilijne wszystkich
spółdzielni socjalnych powstałych przy Centrum Integracji Społecznej Piątkowo. W
spotkaniu uczestniczyli członkowie "Tajemniczego Ogrodu", "Tamaryszka", "Właśnie
My", oraz nowopowstałej spółdzielni porządkowej "Super Ład".
Uczestnicy spotkania składali sobie życzenia przede wszystkim zdrowych, pełnych
radości i rodzinnej atmosfery świąt. Nie zabrakło również czasu na wskazówki dla
nowopowstałej spółdzielni porządkowej "Super Ład".

22.12.2011r. - Spotkanie wigilijne partnerów Stowarzyszenia ETAP
22 grudnia o godzinie 11 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP odbyło
się opłatkowe spotkanie partnerskie. Wszyscy współpracujący na co dzieo z
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo oraz ze Stowarzyszeniem ETAP spotkali się
by złożyd sobie świąteczne życzenia, a także podsumowad kolejny rok współpracy
i działalności na rzecz mieszkaoców Piątkowskich Osiedli.

21.12.2011r. - Wigilia
W środę, 21 grudnia uczestnicy wszystkich warsztatów Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo oraz pracownicy zasiedli wspólnie do wigilijnego stołu. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się o godzinie 10 w Restauracji Valde Bene na Osiedlu
Jana III Sobieskiego. W Wigilii uczestniczyło około 90 osób. Przy stole zastawionym
tradycyjnymi, bożonarodzeniowymi potrawami wymienialiśmy się doświadczeniami
związanymi z przeżywaniem świątecznego czasu pozostawiając z boku codzienne
sprawy.
W tym wyjątkowym dniu każdy z nas chociaż na chwilę zapomina o trapiących go
problemach, by wspólnie z innymi w radości przeżywad Boże Narodzenie.
Na spotkaniu nie zabrakło choinki - symbolu Świąt Bożego Narodzenia. Na zakooczenie spotkania zabrzmiało radosne "Wśród nocnej ciszy(...)" oraz kilka innych
znanych kolęd. Uczestnicy otrzymali także paczki świąteczne, których zawartośd
ułatwi im przygotowanie wieczerzy wigilijnej 24 grudnia.

08.12.2011r. Spotkanie partnerskie
W czwartek 8 grudnia, odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie filia Piątkowo spotkanie partnerskie. W spotkaniu uczestniczyli: Zofia
Dopierała - Kierownik MOPR filia Piątkowo, Zbyszko Siewkowski - Prezes Stowarzyszenia ETAP, Lidia Nowotna - asystentka Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP,
Marta Krajewska - pracownik Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP, Waldemar Hyla
- Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP,
Jerzy Jasicki - przedstawiciel Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania Os. Jana
III Sobieskiego i Marysieoki, Michał Tokłowicz - wiceprezes Poznaoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, Aleksander Meyza - Kierownik Osiedla Władysława Łokietka, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnych "Tajemniczy Ogród", "Tamaryszek" oraz "Właśnie My".
Na początku spotkania prezes Stowarzyszenia ETAP Zbyszko Siewkowski przedstawił zebranym relację z gali finałowej Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo
Społeczne Roku w którym startowała spółdzielnia socjalna "Tajemniczy Ogród".
Następnie przedstawiona została spółdzielnia socjalna "Tamaryszek", a jej prezes
Leszek Górny poruszył problem braku lokalu, w którym spółdzielnia miałaby swoją
siedzibę. W dalszej części spotkania dyskutowano na temat problemu starzejącego
się społeczeostwa. Poruszono także kwestię możliwości nawiązania współpracy
spółdzielni socjalnej "Właśnie My" z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
zakresie zlecania usług opiekuoczych.
Ostatnim podjętym tematem była możliwośd wykonywania zleceo przez warsztaty
Centrum Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne na terenie Os. Władysława
Łokietka.
Na zakooczenie ustalony został termin kolejnego spotkania partnerskiego.

05.12.2011r. - Super Ład zarejestrowany
5 grudnia szereg spółdzielni socjalnych powstałych przy Piątkowskim CIS zasiliła
kolejna spółdzielnia "Super Ład". Po kilkumiesięcznym procesie pracy nad relacjami
w grupie, opracowaniem dokumentów oraz przygotowaniem do działalności spółdzielnia z powodzeniem zakooczyła proces rejestracji. Licząca sześd osób grupa
świadczy usługi porządkowe. Pierwsze, pozyskane w ramach partnerstwa lokalnego
zlecenia spółdzielnia wykonuje na terenie Osiedla Zwycięstwa.
Spółdzielcom życzymy wielu nowych zleceo, oraz aby we wzajemnych relacjach
między nimi panował zawsze super ład.

01.12.2011r. Nowa grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej
Od grudnia rozpoczęły się spotkania grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej.
Z warsztatu opiekuoczego 6 osób wyraziło chęd założenia spółdzielni socjalnej.
Grupa posiada swojego opiekuna, który pomaga im przejśd trudny i czasochłonny
proces przygotowania dokumentów, oraz rejestracji. W ciągu kilku miesięcy uczestnicy będą również intensywnie pracowali nad prawidłowymi relacjami w grupie co
pozwoli im w przyszłości dobrze ze sobą współpracowad.

28.11.2011r. - Finał Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
18 listopada w Och - Teatrze w Warszawie odbyła się uroczysta gala kooczącą
I edycję Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku zorganizowanego
przez FISE. Data rozstrzygnięcia konkursu nie została wybrana przypadkowo - 18
listopada jest Dniem Przedsiębiorczości Społecznej. W Warszawie obecni byli
przedstawiciele zakwalifikowanej do finału Spółdzielni Socjalnej "Tajemniczy Ogród",
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia ETAP.
Zwycięzcą w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku została Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" z Krośnic koło Milicza. Spółdzielnia słynie z produkcji
wyrobów ze szkła, głównie bombek. Spółdzielcy ponadto organizują warsztaty w
czasie których uczą technik pracy wykorzystywanych w "ginących" zawodach.
Wyróżnione przez internautów zostało Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr
Grodzki". Otrzymało 678 głosów, spośród 2242 ogółem oddanych.
Pomimo tego, że nagroda pieniężna trafiła w ręce tylko jednego podmiotu,wszystkich
dziesięciu finalistów zostało objętych profesjonalnym pakietem doradczym przez
firmę doradczo-konsultingową.
Galę prowadził aktor Robert Więckiewicz, wraz z dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofem Więckiewiczem. Na zakooczenie wszyscy zgromadzeni goście mogli podziwiad monodramat
Krystyny Jandy "Biała bluzka" w reżyserii Magdy Umer.

22-25.11.2011r. II Targi Przedsiębiorczości Społecznej
W dniach 22-25 listopada po raz drugi, na terenie Międzynarodowych Targów
Poznaoskich odbyły się Targi Przedsiębiorczości Społecznej.
W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja prasowa "Myśl ekonomicznie,
działaj społecznie - szanse i zagrożenia przedsiębiorczości społecznej". W ciągu
pozostałych dni przedstawione zostały podmioty ekonomii społecznej o różnym
profilu działalności i świadczące usługi w różnych dziedzinach. Ponadto można były
uczestniczyd w wykładach, dyskusjach oraz panelach specjalistycznych dotyczących problematyki ekonomii solidarności oraz gospodarki społecznej.
W czasie targów swoje stoisko miało Stowarzyszenie ETAP, Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo oraz spółdzielnie socjalne powstałe przy Piątkowskim CIS.
Odbył się także pokaz premierowy filmu nakręconego przez TVP3 "Najważniejszy
ETAP". Film opowiada o Centrum Integracji Społecznej Piątkowo oraz o spółdzielniach socjalnych. Porusza tematykę lokalnej współpracy kilku podmiotów a także
ukazuje możliwości tej współpracy.

18.11.2011 Finał I edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku
18 listopada w Och-Teatrze w Warszawie odbędzie się uroczysta gala koocząca
I edycję Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Ogłoszenie
wyników konkursu poprzedzone zostanie prelekcjami dotyczącymi przedsiębiorstw
społecznych. Do Warszawy oprócz przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej "Tajemniczy
Ogród" wybierają się również przedstawiciele Stowarzyszenia ETAP.
Spółdzielni Socjalnej życzymy powodzenia licząc na to, że za tydzieo będzie mogła
świętowad zwycięstwo.

17.11.2011 Spotkanie partnerskie na Winogradach
17 listopada na Osiedlu Zwycięstwa odbędzie się spotkanie partnerskie. W czasie
spotkania omawiana będzie kwestia przygotowao do przyszłorocznego festynu.
Corocznie w maju na terenie osiedla organizowany jest dla mieszkaoców festyn
integracyjny. Liczne atrakcje przyciągają z roku na rok większą liczbę uczestników.
Organizacja wydarzenia dla coraz liczniejszego grona odbiorców wymaga dokładnego przygotowania i omówienia spraw organizacyjnych odpowiednio wcześnie. W
spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Stowarzyszenia ETAP, które jako partner
również włącza się w organizację festynu.

10.11.2011 Przygotowanie do II Targów Przedsiębiorczości Społecznej w
Wielkopolsce
W dniach 14-25 listopada odbędą się po raz drugi Dni Kultury Solidarności w
Wielkopolsce. Są to wydarzenia poświęcone ekonomii solidarnej i polityce społecznego rozwoju. Ważnym elementem Dni Kultury Solidarności są II Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Wielkopolsce organizowane w dniach 22 - 25 listopada na
terenie Międzynarodowych Targów Poznaoskich. Targi są miejscem do spotkania
i wymiany doświadczeo wszystkich podmiotów, które tworzą sektor ekonomii
społecznej. Są nimi m.in.: spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej, przedsiębiorstwa prowadzone przez organizacje obywatelskie, Zakłady Aktywności
Zawodowej i inne.
W czasie targów swoje stoisko będzie miało Stowarzyszenie ETAP, Centrum
Integracji Społecznej Piątkowo, oraz spółdzielnie socjalne powstałe przy CIS. Wtedy
również po raz pierwszy zostanie wyemitowany film dotyczący Stowarzyszenia
ETAP oraz Centrum Integracji Społecznej Piątkowo nakręcony przez TVP3.
Relacja z przebiegu II Targów Przedsiębiorczości Społecznej w Wielkopolsce
wkrótce na naszej stronie.

08.11.2011 Warsztaty komputerowe dla rodziców
8 listopada w siedzibie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo ruszają warsztaty
komputerowe dla rodziców. Warsztaty organizowane są w ramach projektu systemowego Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie. Innowacyjny program edukacyjny został
napisany przez pracowników Piątkowskiego CIS-u. W ramach warsztatów przez 2
tygodnie w sali komputerowej CIS Piątkowo rodzice będą poszerzali swoją wiedzę
na temat obsługi komputera, zaznajomią się z możliwościami spędzania czasu z
dziedmi przed komputerem, oraz poznają zagrożenia jakie niesie ze sobą brak
kontroli nad użytkowaniem komputera przez dziecko.

03.11.2011 Spotkanie Partnerskie
3 listopada o godzinie 14, w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP na
Osiedlu Łokietka odbyło się spotkanie partnerskie. W spotkaniu uczestniczyli: Michał
Tokłowicz - wiceprezes Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zofia Dopierała kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia Piątkowo, Michał Cichocki kierownik projektu systemowego Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie, Jerzy Jasicki przedstawiciel Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania Osiedle Jana III
Sobieskiego i Marysieoki, Zbyszko Siewkowski - dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP, Waldemar Hyla - dyrektor Centrum Integracji Społecznej Piątkowo,
oraz pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP - Lidia Nowotna i Marta
Krajewska. W czasie spotkania poruszona została tematyka bieżącej sytuacji w
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, oraz planów dotyczących przyszłości
Centrum a także powołania przedsiębiorstwa społecznego. Wspólnie dyskutowane
były kwestie uczestnictwa partnerów w procesie budowania przedsiębiorstwa
społecznego, oraz działaniach prowadzonych przez CIS. Kolejne spotkanie w ramach partnerstwa odbędzie się w grudniu w siedzibie jednego z partnerów.

02.11.2011 Tajemniczy Ogród w finale
Znamy już wyniki oceny wniosków w ramach ogłoszonego przez FISE
Konkursu na najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. W finale znalazła się
Spółdzielnia Socjalna "Tajemniczy Ogród". Od 19 października na stronie internetowej
www.konkurs-es.pl trwa głosowanie, które zostanie zakooczone 18 listopada w południe.
Wieczorem tego samego dnia w czasie uroczystej gali w Och - Teatrze w Warszawie
ogłoszony zostanie zwycięzca I Edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku. Zachęcamy do głosowania na Spółdzielnię Socjalną "Tajemniczy Ogród".
Jak głosowad:
1) www.konkurs-es.pl
2) Dalej - "Głosowanie publiczności"
3) Należy zaznaczyd pole przy Spółdzielni Socjalnej "Tajemniczy Ogród"
4) Należy wpisad słowa, które umieszczone są w ramce, oraz podad swój e-mail
5) Kliknąd "Zagłosuj"
6) Informacja o głosowaniu zostanie przesłana na podany e-mail
7) Należy kliknąd na podane w tekście słowo "link" i głosowanie zostanie potwierdzone.
Zapraszamy!

27.10.2011 Konferencja
W czwartek, 27 października w sali audiowizualnej Muzeum Archeologicznego
odbędzie się organizowana przez Centrum Inicjatyw Senioralnych konferencja:
"Działania proseniorskie w Poznaniu na tle działao w Polsce - dobre praktyki".
Stowarzyszenie ETAP realizujące działania na rzecz seniorów od 2010 roku będzie
miało swoją prezentację w czasie konferencji. Zaprezentowane zostaną 3 projekty
na rzecz seniorów: "Centrum Informacyjne dla Seniorów", "Świadomy Senior", oraz
"Nie poddad się wiekowi". W czasie spotkania przedstawiona zostanie również
diagnoza potrzeb poznaoskich seniorów opracowana przez Ośrodek Badao Społecznych i Marketingowych INDEKS. Diagnoza potrzeb zostanie uwzględniona w
przyszłości w czasie pisania kolejnych projektów poświęconych działalności na
rzecz seniorów.

26.10.2011 Spółdzielnia Socjalna Tamaryszek
26 października 2011 r. członkowie spółdzielni socjalnej Tamaryszek zorganizują
w siedzibie spółdzielni spotkanie z okazji pierwszej rocznicy działalności. Obecnie
Spółdzielnia realizuje między innymi zlecenie na terenie Osiedla Batorego a także
szereg prywatnych zleceo. Spółdzielcy przez pierwszy rok swojej działalności nie
próżnowali. Oprócz pozyskiwania nowych zleceo do realizacji, rozwijali swoją
działalnośd między innymi wnioskując o przyznanie dotacji z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Pierwszy rok działalności obfitował w pracę. Spółdzielcom życzymy, aby każdy kolejny rok był lepszy od poprzedniego a wykonywana przez nich
wspólna praca nadal uczyła współpracy i znajdowania porozumienia w każdej
sytuacji.

22.10.2011 Wyjście integracyjne
Dla uczestników programu Centrum Integracji Społecznej Piątkowo tydzieo
pracy zakooczył się w sobotę, a nie w piątek jak zazwyczaj. Sobota była dniem
kiedy zarówno pracownicy jak i uczestnicy odrabiali poniedziałek 31 października.
Zajęcia jednak w niczym nie przypominały cotygodniowych, poniedziałkowych zajęd
teoretycznych. Dla uczestników oraz pracowników zostało zorganizowane wyjście
edukacyjne do kina na seans filmu "Bitwa Warszawska". Przeprowadzona w
nietypowy sposób lekcja historii okazała się atrakcyjną formą odpoczynku od
codziennej pracy na warsztatach zawodowych a także okazją do wymiany zdao na
temat samego filmu jak i ważnych wydarzeo historycznych, które zostały w nim
przedstawione.

13.14.10.2011 r. Konwent CIS i KIS
W dniach 13-14 października 2011 r. w Białobrzegach pod Warszawą odbył się
pierwszy konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Celem spotkania było
stworzenie w kraju reprezentacji środowiska Centrów i Klubów Integracji Społecznej a także wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki
świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, współpracy z jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej, urzędami pracy oraz organizacjami pozarządowymi.
Pierwszy dzieo konwentu podzielony został na częśd oficjalną, oraz częśd roboczą.
W czasie części oficjalnej odbyły się wystąpienia: dr Joanny Staręgi-Piasek, oraz
Krystyny Wyrwickiej. Przedstawiono także przykłady działalności Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Częśd robocza spotkania zawierała prezentację założeo
programowych konwentu, projekt regulaminu a także wybór władz konwentu
Pierwszą Radę Programową Konwentu.
Drugi dzieo poświęcony był na dyskusję nad wprowadzeniem zmian do Ustawy z 13
czerwca 2003 r. o Zatrudnieniu Socjalnym, oraz warsztaty dyskusyjne Centrów
Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej. Konwent zakooczył się podsumowaniem, oraz propozycją komunikatu i Biuletynu konwentu.
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo na konwencie reprezentował dyrektor
Centrum Waldemar Hyla oraz doradca zawodowy Sylwia Palicka.

06-07.10.2011 OSES 2011
W dniach 6-7 października 2011 odbyły się kolejne Ogólnopolskie Spotkania
Ekonomii Społecznej. Na spotkaniu środowiska i osób związanych z ekonomią
społeczną nie zabrakło przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP. Na spotkaniu omawiane są problemy instytucji ekonomii społecznej i pracujących w nich osób. Nie
brakuje miejsca na szeroką dyskusję dotyczącą przyszłości tego sektora. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyły trzy myśli przewodnie:
1. współpraca międzynarodowa,
2. zielone miejsca pracy oraz współpraca,
3. współistnienie sektora biznesu i ekonomii społecznej.

06.10.2011 r. WARSZTAT PRODUKCYJNY
W czwartek 6 października swoją działalnośd rozpoczął warsztat produkcyjny.
Kolejny, piąty już warsztat zawodowy przy Centrum Integracji Społecznej jest
odpowiedzią na rosnącą liczbę uczestników oraz zapotrzebowanie na efektywną
aktywizację. Na warsztacie pod czujnym okiem instruktora do pracy docelowo
będzie się przygotowywało 15 uczestników. Mimo, że warsztat dopiero powstał
pozyskał już pierwsze zlecenie do realizacji. Uczestnicy warsztatu pierwszego
doświadczenia nabiorą w czasie sklejania kalendarzy. Warsztat z siedzibą na Osiedlu
Zwycięstwa jest częścią nowopowstałego lokalnego partnerstwa.

05.10.2011 ZAKOOCZENIE PRAC REMONTOWYCH
Intensywna praca uczestników warsztatu budowlanego zakooczyła się kolejnym
sukcesem. Biuro Zarządu Stowarzyszenia ETAP zostało oficjalnie przeniesione na
Osiedle Łokietka 4I. Pracownicy biura zajmą się budowaniem przedsiębiorstwa
społecznego, które docelowo zatrudniad ma uczestników programu Centrum Integracji Społecznej Piątkowo.

28-30.09.2011r. KONFERENCJA
Przedstawiciele Stowarzyszenia ETAP wzięli udział w organizowanej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, oraz Urząd Miasta Poznania konferencji. Podczas jej trwania działania prowadzone przez Stowarzyszenie, a konkretniej
program Centrum Integracji Społecznej zostało zaprezentowane jako przykład dobrych praktyk. Działania warsztatów zawodowych w Centrum spotkały się z aprobatą zaproszonych gości, którzy widzą możliwośd współpracy z podmiotami takimi
jak Centra Integracji Społecznej. W szczególności bardzo dużym zainteresowaniem
cieszył się funkcjonujący warsztat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi a także spółdzielnia socjalna o charakterze opiekuoczym.

22.09.2011r. Nowe stowarzyszenie na Osiedlu Zwycięstwa
Spotkania partnerskie prowadzone na Osiedlu Zwycięstwa zakooczyły się
założeniem nowego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Nowe Perspektywy zostało
założone na uroczystym spotkaniu założycielskim w dniu 22.09.2011r.
Członkami nowopowstałej organizacji są aktywnie działający mieszkaocy osiedla
m.in. przedstawiciele Rady Osiedla, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Osiedlowego
Domu, Kultury, harcerstwa. W czasie spotkao, w których brali udział członkowie
Stowarzyszenia ETAP opracowany został statut stowarzyszenia. Swoim doświadczeniem wspieraliśmy także w czasie rejestracji organizacji, oraz przeprowadzenia
spotkania założycielskiego.
Mamy nadzieję, że inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie spotkają się z
przychylnością mieszkaoców osiedla a jednocześnie pozwolą znaleźd nowe, nieznane
dotychczas perspektywy.

18.09.2011
W niedzielę 18 września 2011 roku odeszła od nas w wieku 29 lat Monika
Brzezioska - instruktor warsztatu opieki na osobą starsza i niepełnosprawną.

14.09.2011 r. PODPISANIE POROZUMIENIA
14 września odbyło się na Osiedlu Zwycięstwa uroczyste spotkanie, w czasie
którego zostało podpisane porozumienie partnerskie. Spotkanie zakooczyło cykl
spotkao, w których uczestniczyli przedstawiciele: Rady Osiedla, Samorządu Pomocniczego Nowe Winogrady Północ, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Harcerstwa,
Osiedlowego Domu Kultury oraz Stowarzyszenia ETAP. W czasie wcześniejszych
spotkao uzgadniana była strategia zawiązywanego partnerstwa, rozmawiano na
temat problemów mieszkaoców osiedla oraz możliwości ich rozwiązania. Problemy
mieszkaoców a także ich integracja stały się głównym celem, który ma byd realizowany przez nowopowstałe partnerstwo.
Stowarzyszenie ETAP, które na poznaoskim piątkowie realizuje podobne partnerstwo już od 2008 r., liczy na równie owocną współpracę na Osiedlu Zwycięstwa.

03.09.2011 OSIEDLE ŁOKIETKA
Wraz z początkiem miesiąca rozpoczęły się intensywne prace warsztatu
budowlanego na terenie Osiedla Łokietka. Remontowane przez uczestników pomieszczenie będzie nową siedzibą Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP. W czasie
prac przeprowadzone zostanie przystosowanie oraz umeblowanie pomieszczeo.

26.08.2011r. ZAKOOCZENIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA OSIEDLU PRZYJAZNI
Zakooczył się czas pracy dla warsztatu porządkowego na Os. Przyjaźni. Od
16 do 26 sierpnia grupa inicjatywna zakładanej Spółdzielni Socjalnej "Super Ład"
wykonywała prace porządkowe w Pawilonie Zarządu Poznaoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Winogrady na Osiedlu Przyjaźni. Przyszli spółdzielcy zajęli się
między innymi myciem przeszkleo, czyszczeniem posadzek oraz innymi pracami
gospodarczymi.

24.08.2011 Spotkanie z doradcą ministra ds. wykluczenia społecznego w Warszawie
W środę 24 sierpnia przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
udali się do Warszawy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie z
pełnomocnikiem ministra ds. wykluczenia społecznego. Centrum reprezentowali:
dyrektor Waldemar Hyla, oraz Lidia Nowotna - pracownik Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP. Na trwającym ponad godzinę spotkaniu poruszone zostały kwestie
funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, zadao Centrów, finansowania oraz
ich obecnej kondycji. Dokładnie przedstawione zostało prowadzone przez Stowarzyszenie ETAP Centrum Integracji Społecznej Piątkowo. Opisana została oferta
Centrum, warsztaty zawodowe, realizowane przez nie zlecenia.
Rozmowa pokazała, że Centra Integracji Społecznej są skutecznymi narzędziami aktywizacji zawodowej i społecznej pozwalającymi osobom bezrobotnym na
powrót na rynek pracy. Przedstawiciele ministra ds. wykluczonych docenili słusznośd zakładania centrów oraz korzyści płynące z ich prowadzenia.
Podczas spotkania została omówiona zasadnośd budowania i wspierania

podmiotów ekonomii społecznej jakimi są spółdzielnie socjalne. Istotną kwestią jest
aktywna pomoc podczas procesu budowania jak i w momencie rejestracji spółdzielni.
Doradcy ministra została także zaprezentowana koncepcja budowy przedsiębiorstwa społecznego przy Stowarzyszeniu ETAP.
Spotkanie było dla nas możliwością zaprezentowania naszej działalności nie
tylko na lokalnym obszarze. Liczymy, że spotkanie zaowocuje nawiązaniem stałej
współpracy oraz wspólnym znalezieniem i wprowadzeniem rozwiązao ułatwiających
funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

22.08.2011r. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego
W ramach poniedziałkowych zajęd z edukacji ogólnej uczestnicy programu
Centrum Integracji Społecznej na poznaoskim Piątkowie wybrali się na integracyjną
wycieczkę do Ogrodu Botanicznego. Korzystając z ostatnich dni lata i pięknej
pogody, oraz z posiadania wykwalifikowanego przewodnika w postaci instruktora
warsztatu ogrodniczego uczestnicy zapoznali się z wieloma odmianami drzew
i krzewów. Egzotyczne, niespotykane rośliny znane często tylko z gazet lub telewizji
były na wyciągnięcie ręki. Czas spędzony wśród pracowników oraz pozostałych
uczestników programu Centrum pozwolił odpocząd i przygotowad się do kolejnego
tygodnia intensywnej pracy na warsztacie.

12.08.2011r. Nowy warsztat
Przybywająca liczba uczestników programu Centrum Integracji Społecznej a
także skutecznośd prowadzonej przez Piątkowski CIS reintegracji wpłynęły na
decyzję o otwarciu kolejnego warsztatu zawodowego. Od października uruchomiony
zostanie piąty warsztat zawodowy - warsztat produkcyjny. Uczestnicy w czasie
rocznego przygotowania zawodowego będą wykonywali zlecenia z zakresu między
innymi: pakowania towarów, konfekcjonowania towarów, etykietowania i znakowania towarów (naklejania hologramów, kodów, naklejek), segregacji towarów, foliowania produktów oraz składania materiałów z powierzonych części. Zajęcia na
warsztacie produkcyjnym obejmą również przygotowanie teoretyczne.
Mamy nadzieję, że warsztat porządkowy podobnie jak cztery pozostałe
warsztaty zawodowe w Centrum pozyska liczne zlecenia, które będą przez jego
uczestników solidnie realizowane i pomogą im w powrocie na rynek pracy.
04.08.2011r. Pełna mobilizacja w warsztacie budowlanym
W czwartek rozpoczął się remont pomieszczeo należących do Samorządu
Pomocniczego Miasta Poznania Nowe Winogrady Północ. Jest to pierwsze zlecenie
pozyskane przez warsztat budowlany w ramach zawartego na Winogradach
partnerstwa. Zadaniem uczestników warsztatu porządkowego przy CIS Piątkowo
będzie przystosowanie posadzki, położenie paneli, tynkowanie, malowanie ścian,
wykooczenia wnętrz, prace elektryczne, wymiana drzwi. Koniec remontu a tym
samym oddanie pomieszczeo do użytku Samorządu Pomocniczego przewidziany jest
na koniec miesiąca. Sierpieo będzie więc wśród uczestników warsztatu miesiącem
pełnej mobilizacji do pracy.

29.07.2011r. Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Pile
W piątek 29 lipca pracownicy Centrum Integracji Społecznej Piątkowo odwiedzili
Pilski ZAZ. Kierownik zakładu zapoznał ich ze specyfiką pracy oraz profilem
działalności. W zakładzie funkcjonują trzy warsztaty: ogrodniczo - porządkowy,
krawiecko - hafciarski, montażowo - pakowniczy.
Zakład w Pile był dla nas przykładem przed otwarciem kolejnego warsztatu, które
planowane jest na jesieo tego roku. Nowopowstały przy CIS Piątkowo warsztat
miałby profil produkcyjny. Pracownicy Centrum w tym instruktor warsztatu
budowlanego przyglądali się w tym celu maszynom posiadanym przez pilski ZAZ, a
także wyposażeniom i dostosowaniu pomieszczeo.
Pracownikom Pilskiego ZAZ-u dziękujemy za możliwośd zwiedzenia zakładu oraz
poświęcony nam czas.

20.07.2011 Spółdzielnia socjalna na półmetku
Przyszedł czas na najmłodszy w CIS Piątkowo warsztat. Od marca trwają
spotkania grupy inicjatywnej powstałej spośród członków warsztatu porządkowego
CIS Piątkowo. 7 uczestników warsztatu porządkowego pracuje nad pozyskiwaniem
nowych zleceo oraz jeszcze pod okiem instruktora przygotowuje się do podjęcia
samodzielnej pracy. Na cotygodniowych zebraniach omawiane są kwestie finansowe, marketingowe a także budowane są wzajemne relacje pomiędzy członkami
grupy. Spółdzielcy mają zamiar złożyd wszystkie wymagane do rejestracji dokumenty we wrześniu lub październiku. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze w tym
roku grono powstałych przy CIS Piątkowo spółdzielni socjalnych zasili spółdzielnia
socjalna o profilu porządkowym.

12.07.2011r. Spotkanie w ramach Akademii Solidarności
Przedstawiciele Piątkowskiego Centrum wzięli udział w II Spotkaniu Akademii
Solidarności dotyczącym budowania planu działao na rzecz rozwoju, promocji
i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Spotkanie
odbyło się 12 lipca w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Poznaniu.
Uczestników spotkania powitała Aleksandra Kowalska Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Kolejnym punktem spotkania były 2 wykłady. Pierwszy wygłoszony przez dr
Elżbietę Hibner ( Rola ekonomii społecznej dla rozwoju regionalnego ), kolejny
Cezarego Miżejewskiego ( Formalne/merytoryczne wymogi regionalnych programów na rzecz ekonomii społecznej). W wypowiedziach obydwóch prelegentów
podkreślona była rola i znaczenie edukacji, wspominano o tym, że samorząd
województwa powinien byd kreatorem polityki społecznej, a spółdzielczośd powinna
byd wspierana przez region.
Kolejnym punktem spotkania był panel dyskusyjny prowadzony przez Dyrektor

ROPS Priorytety i cele planu działao na rzecz ekonomii społecznej w Wielkopolsce.
Po dyskusji nastąpiło podsumowanie całego spotkania a także podjęcie deklaracje
uczestników do udziału w pracach zespołu ds. budowania planu działao na rzecz
rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie
Wielkopolskim.

12.07.2011r. Cezary Mieżejewski na Piątkowie
We wtorek 12 lipca, Centrum Integracji Społecznej na Piątkowie odwiedził
Cezary Miżejewski. Ekspertowi ds. ekonomii społecznej, a także jednemu z autorów
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych, problematyka funkcjonowania CIS-ów jest dokładnie znana.
W czasie wizyty zapoznał się ze specyfiką funkcjonowania piątkowskiego
Centrum, odwiedził warsztaty zawodowe działające w ramach CIS, a także
spółdzielnie socjalne powstałe spośród uczestników programu Centrum. Nie obyło
się również bez rozmów dotyczących planów na przyszłośd, a także możliwych
zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym warunkującej powstawanie i funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej w naszym kraju.
Wizyta była dla nas kolejną okazją do zaprezentowania działao prowadzonych
na rzecz osób bezrobotnych przez Centrum.

01.07.2011r. Trzy lata działalności CIS Piątkowo
1 lipca Centrum Integracji Społecznej na poznaoskim Piątkowie obchodzi trzeci
rocznicę powstania. Obecnie Centrum znacznie różni się od powstałego w 2008
roku. Zaczynające od 7 uczestników Centrum, obecnie posiada ich około 70. Rosnąca liczba uczestników wpłynęła na zatrudnienie większej liczby pracowników.
Centrum na początku swojej działalności zatrudniało 7 osób, obecnie zatrudnia ich
13. Do kadry dołączyli między innymi kierowca - zaopatrzeniowiec, doradca zawodowy, nauczyciel kursu komputerowego. Do dyspozycji uczestników jest również
odbywający dyżury prawnik.
Warsztaty w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, są dostosowane do
lokalnego rynku. Początkowo Centrum prowadziło warsztaty zawodowe tj. budowlany, ogrodniczy, oraz opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.Ofertę kształcenia
zawodowego uzupełnił warsztat rękodzieła. Od 2010 roku uczestnikom zamiast
warsztatu rękodzieła został zaoferowany warsztat porządkowy. Warsztaty wykonują
zlecenia na rzecz Centrum, al e także zlecenia zewnętrzne. Pielęgnacja zieleni na
poznaoskich osiedlach powierzona jest warsztatowi ogrodniczemu. Remonty sal
szkolnych, oraz drobne remonty w przedszkolu wykonuje warsztat budowlany.
Prywatne zlecenia, w postaci usług opiekuoczych, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego należą do warsztatu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną.
Warsztat porządkowy pomimo tego, że powstał najpóźniej również może pochwalid
się doświadczeniem w wykonywaniu zleceo. Od maja bieżącego roku uczestnicy
sprzątają korytarze w budynkach wysokich na terenie Osiedla Zwycięstwa.Warsztaty zawodowe uczą nie tylko praktycznych umiejętności. Wymagają od uczestnika
także solidności, punktualności oraz odpowiedzialności za wykonaną pracę.Warsztat
to także liczna, około 15 osobowa grupa w której trzeba nauczyd się współpracy,
wypracowad odpowiednie relacje. Wszystko to sprawia, że uczestnik osoba do tej

pory bezrobotna pod okiem instruktora zawodu przechodzi reintegrację nie tylko
zawodową, ale i społeczną. Jednym z planów na przyszłośd w działalności Centrum
jest utworzenie kolejnego warsztatu zawodowego.
O skuteczności programu prowadzonego przez Centrum świadczą powstające
spośród uczestników spółdzielnie socjalne. Nie każdy po ukooczeniu programu jest
gotowy by podjąd zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Takie osoby zostają objęte
wsparciem doradczym, i budują spółdzielnię socjalną. W czasie 3 letniej działalności
przy Centrum powstały cztery spółdzielnie socjalne. Dwie spośród nich o profilu
ogrodniczym, jedna ogrodniczo - budowlana, oraz jedna spółdzielnia zajmująca się
opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną.
W czasie trzyletniej działalności zostały zawiązane dwa partnerstwa lokalne.
Partnerami Centrum na Piątkowie są między innymi: Poznaoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa Piątkowo, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie filia Piątkowo, Szkoła
Podstawowa nr 15, Przedszkole nr 182, Samorząd Pomocniczy Miasta Poznania
Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieoki, Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego.
Przy współpracy z partnerami Centrum pozyskuje zlecenia dla warsztatów zawodowych. Dzięki współpracy z Caritas uczestnicy otrzymują raz w miesiącu żywnośd.
Partnerstwo na Winogradach, jest związane z przeniesieniem siedziby warsztatu
porządkowego na teren Osiedla Zwycięstwa a tym samym rozszerzeniem działalności Centrum. W spotkaniach partnerskich na Osiedlu Zwycięstwa udział biorą
przedstawiciele: Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania Nowe Winogrady
Północ, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia Stare Miasto, Rady Osiedla,
Zespołu Szkół, Przedszkola, Osiedlowego Domu Kultury oraz Harcerzy. Centrum
Integracji Społecznej Piątkowo aktywnie włącza się w działalnośd w partnerstwach
lokalnych biorąc udział w spotkaniach partnerskich zarówno na Osiedlu Jana III
Sobieskiego jak i na Osiedlu Zwycięstwa.
W czasie 3 letniej działalności CIS Piątkowo zorganizowało dla swoich
uczestników 3 spotkania wigilijne. Każde odbywało się w świątecznej atmosferze.
Była choinka, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd i tradycyjne potrawy.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy uczestnicy otrzymują również
paczki. Chcemy w ten sposób umożliwid im zorganizowanie świąt w domu. W
okresie letnim dwukrotnie do tej pory zostały zorganizowane wyjazdy integracyjne.
Zarówno w zeszłym roku jak i dwa lata temu uczestnicy spędzili 4 dni w Chudobczycach koło Pniew. Sąsiedztwo jezior i lasów pozwalało na aktywne spędzanie
czasu. W ciągu dnia uczestnicy pływali łódką, kajakiem, grali w piłkę nożną czy
badmintona. Wieczorami były ogniska, gra w karty i karaoke.
Od początku powstania do dnia dzisiejszego w Piątkowskim CIS-ie nastąpiło
wiele zmian. Niewielkie, powstałe na potrzeby lokalnej społeczności Centrum, stało
się odpowiadającym na potrzeby całego miasta Poznania, aktywnie działającym
CIS-em.
Na zakooczenie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo pragnie podziękowad
za dotychczasową współpracę: partnerom z terenu Osiedla Jana III Sobieskiego,
Osiedla Zwycięstwa, a także Urzędowi Miasta Poznania, Urzędowi Marszałkowskiemu, Powiatowemu Urzędowi Pracy, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie,
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie projekt Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie.
Liczymy na kolejne lata współpracy niosącej obopólną korzyśd.

27.06.2011r. Spotkanie sieciujące CIS
Już po raz trzeci odbędą się spotkania sieciujące Centra Integracji Społecznej z
terenu całej Polski. Tym razem od 30 czerwca do 1 lipca, przedstawiciele Centrów
spotkają się w Przysieku koło Torunia. W programie pierwszego dnia spotkania
znalazły się następujące tematy: "Co dalej z polityką społecznej i zawodowej reintegracji - Centra Integracji Społecznej w ekonomii społecznej i polityce paostwa", "Jak
wygląda działalnośd CIS po przekształceniach - jaką formę prawną wybrały CIS-y,
jak sobie radzą w nowej rzeczywistości", Analiza SWOT Centrów Integracji
Społecznej określenie silnych i słabych stron, szans i zagrożeo stojących przed CISami w obszarach: prawnym, finansowym, w zakresie partnerstwa . Drugi dzieo
poświęcony jest na 3 równolegle odbywające się warsztaty: "Program Operacyjny
Kapitał Ludzki i Plany Działania na 2012 rok a Centra Integracji Społecznej",
"Rekomendacje w zakresie zmian do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dookreślenie
potrzeb wystąpienia o interpretacje, powiązane z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy", "Warsztat na temat wsparcia finansowania CIS przez
działalnośd wytwórczą, handlową i usługową (przykład dobrych praktyk, katalog
możliwości)".
Na spotkaniu nie zabraknie przedstawicieli Piątkowskiego Centrum, którzy
będą mieli okazję podzielid się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami z
przedstawicielami CIS-ów z całej Polski.

20.06.2011r. OGÓLNOPOLSKIE REGIONALNE TARGI AKTYWNYCH FORM POMOCY
16 i 17 czerwca odbyły się Drugie Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych
Form Pomocy w Tarnowie gmina Łobez. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono
przedstawicieli Centrum Integracji Społecznej Piątkowo w Poznaniu. W programie
pierwszego dnia poza sesją otwierającą znalazła się podzielona na trzy części
Prezentacja Dobrych Praktyk . Przez zgromadzonymi gośdmi prezentowały się
Stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalne itd. Pierwszy
dzieo zakooczył się występem zespołu łobeskiego CIS-u CIS BAND .
W programie drugiego dnia spotkania oprócz dwóch modułów wspólnych
("Problemy i bariery w rozwoju ekonomii społecznej w Polsce") oraz "Podsumowania Regionalnych Targów Aktywnych Form Pomocy") zorganizowano 3 panele
dyskusyjne. Ich tematyka to: "Partnerstwo formalne i nieformalne w kreowaniu
aktywnych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich",
Działalnośd podmiotów ekonomii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,
oraz panel trzeci - wizyty studyjne w Centrum Integracji Społecznej "Od nowa"
w Łobzie a także w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem w Resku, Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno
-Wychowawczy w Radowie Wielkim.
Spotkanie było odpowiednim miejscem do nawiązania nowych znajomości,
wymiany doświadczeo a także rozmowy pomiędzy członkami poszczególnych
podmiotów. Zawarte znajomości byd może w przyszłości zaowocują udaną współpracą.

15.06.2011 r. Spotkanie z Samorządem Pomocniczym Nowe Winogrady
Północ
Dzieo po spotkaniu partnerskim na terenie Osiedla Jana III Sobieskiego, odbyło
się kolejne tym razem na sąsiednich Winogradach. Spotkanie zostało zorganizowane
przez Samorząd Pomocniczy Miasta Poznania Nowe Winogrady Północ, w skład
którego wchodzą dwa osiedla: Zwycięstwa oraz Wichrowe Wzgórze. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele przedszkoli, szkół, osiedlowych domów kultury, Rady
Osiedla, proboszczowie parafii, klubu sportowego TPS oraz przedstawiciel CIS
Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP.
Uczestnicy spotkania dyskutowali nad postacią budowanego partnerstwa
lokalnego, padały propozycje i pomysły na inicjatywy, którymi można się zająd.
Uczestnicy przedstawiali również istotne problemy, z którymi borykają się mieszkaocy osiedla. Uczestnictwo w spotkaniu przedstawicieli wielu instytucji i organizacji pozwala poznad zarówno problemy jak i oczekiwania wielu grup mieszkaoców.
W aktywną działalnośd na terenie Osiedla chce się włączyd Stowarzyszenie ETAP,
które w czasie spotkania przedstawiło swoją ofertę.

14.06.2011 r. Spotkanie z Samorządem Pomocniczym Os. Jana III Sobieskiego
i Os. Marysieoki
Przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP, aktywnie działającego na rzecz
społeczności Piątkowskich osiedli i włączającego się w lokalne inicjatywy nie
zabrakło na kolejnym spotkaniu partnerskim. Spotkanie zorganizował Samorząd
Pomocniczy Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieoki. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele innych organizacji i instytucji mających siedziby na terenie
osiedli m in. przedstawiciele przedszkoli, szkoły, klubu zapaśniczego, Straży Miejskiej oraz Policji. W czasie spotkania Stowarzyszenie miało okazję zaprezentowad
się podmiotom, które po raz pierwszy dowiedziały się o jego obecności na Osiedlu.
Spotkanie sprzyjało przedstawieniu wzajemnych potrzeb, oczekiwao, a także zadao
postawionych przez Samorządem w najbliższym czasie.

17.05.2011 r. Kolejne spotkanie w ramach ELES-ów
17 maja o godzinie 14 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Edukacji
Liderów Ekonomii Społecznej. Tym razem spotkanie zostanie poprowadzone
przez pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia
Piątkowo, oraz filia Stare Miasto. Na spotkaniu przedstawione zostaną Miejskie
Ośrodki Pomocy Rodzinie, ich funkcjonowanie, oraz zadania pracownika socjalnego pracującego w MOPR. Tematyka spotkania będzie interesująca dla pracowników Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, gdyż zaznajomi ich z nieco innym
charakterem pracy socjalnej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu
zapraszamy we wtorek - 17.05.2011 r., godzina 14, siedziba Centrum Integracji
Społecznej, Osiedle Jana III Sobieskiego 105.

10.05.2011 r. Rozpoczęcie prac warsztatu porządkowego - budynki wysokie
Od 10 maja br. warsztat porządkowy rozpoczął pracę na terenie Osiedla
Zwycięstwa (dzielnica Winogrady). Przez pół roku potrwa comiesięczne sprzątanie korytarzy w budynkach wysokich - 16 kondygnacyjnych. Pomysł na rozpoczęcie działao na osiedlu powstał przy współpracy Centrum Integracji Społecznej
Piątkowo z Radą Osiedla Zwycięstwa oraz Administracją Osiedla. Działania CIS-u
są idealną możliwością do zaprezentowania warsztatu porządkowego mieszkaocom osiedla a dla uczestników Centrum jest to okazja do praktycznej nauki
zawodu.

04.05.2011 r. Studenci poznaoskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na Piątkowie
W środę 4 maja, zaraz po odpoczynku związanym z długim majowym
weekendem CIS Piątkowo odwiedzili studenci Wydziału Polityki Społecznej
Uniwersytetu Ekonomicznego. Nie jest to pierwsza wizyta studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Piątkowskim CIS-ie. Podobne spotkanie miało miejsce
również w zeszłym roku. Zapoznanie się z programem Centrum Integracji
Społecznej jest dla studentów praktycznym przedstawieniem przekazywanych w
czasie wykładów i konwersatoriów treści. Mamy nadzieję, że wizyta w Centrum
była dla studentów ciekawym doświadczeniem, a także pozwoliła bliżej poznad
ideę ekonomii społecznej, którą do tej pory znali tylko z teorii.

29.03.2011 r. Wizyta studyjna
Centrum Integracji Społecznej na poznaoskim Piątkowie odwiedzili uczestnicy
wizyty studyjnej z Odolanowa, Częstochowy oraz Białogardu. Osoby chcące w
przyszłości założyd i prowadzid Centrum Integracji Społecznej miały okazję bliżej
poznad jego funkcjonowanie na przykładzie naszego Centrum. W czasie spotkania
goście pytali przede wszystkim o doświadczenie piątkowskiego CIS-u, problemy
jakie napotyka w czasie realizacji programu reintegracji społeczno-zawodowej,
sposoby rozwiązywania tych problemów, oraz zapewnienie Centrum stabilności
finansowej. Liczymy na to, że nasze doświadczenie posłuży gościom pomocą
w zbudowaniu prężnie działającego Centrum Integracji Społecznej.

Spotkanie partnerskie i otwarcie nowych pomieszczeo 16.02.2011
W środę 16 lutego w godzinach popołudniowych w nowym, wyremontowanym już pomieszczeniu na Osiedlu Zwycięstwa 4F odbyło się spotkanie
partnerskie. Tego samego dnia, do nowej siedziby został przeniesiony warsztat
porządkowy.
W spotkaniu inaugurującym obecnośd Stowarzyszenia ETAP na Osiedlu
Zwycięstwa poza członkami Stowarzyszenia udział wzięli: Przewodniczący Rady
Spółdzielczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Spółdzielczej, przedstawiciele
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia Stare Miasto, Kierownik filii, Kierownik
Administracji, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, które mają siedzibę na terenie
Osiedla, oraz kandydaci do samorządu pomocniczego.

W czasie spotkania omówiona została idea partnerstwa lokalnego zawiązanego
na terenie Osiedla, oraz perspektywy rozwoju i współpracy pomiędzy partnerami.

Przygotowania do przeprowadzki 09.02.2011
W nowym pomieszczeniu wynajmowanym przez Stowarzyszenie ETAP na
Osiedlu Zwycięstwa w najlepsze trwa remont. Warsztat budowlany Centrum
Integracji Społecznej Piątkowo stara się jak najszybciej oddad do użytku odnowiony lokal do dyspozycji warsztatu porządkowego.
Lokal składa się z 3 pomieszczeo, które zagospodaruje warsztat porządkowy
wraz z instruktorem.

ELES-y na Piątkowie
Wraz z dniem 2 lutego 2011 roku rozpoczęły się na Poznaoskim Piątkowie
spotkania w ramach Edukacji Liderów Ekonomii Społecznej (ELES). Spotkania
w ramach ELES odbywają się raz na dwa tygodnie w godzinach popołudniowych Ideą ELES-ów jest samokształcenie się ich uczestników. W obecnej edycji
uczestniczą wszyscy pracownicy Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy
Stowarzyszeniu ETAP, przedstawiciele MOPR filia Piątkowo i Stare Miasto oraz
Spółdzielnie Socjalne powstałe przy CIS Piątkowo. Każdy z nich przygotowuje,
oraz opracowuje temat na jedne zajęcia, po czym przedstawia go pozostałym. Po
prezentacji tematu następuje dyskusja. Zajęcia Edukacji Liderów Ekonomii Społecznej odbywają się w ramach projektu Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu, którego partnerem jest Stowarzyszenie ETAP.

