Aktualności 2012
19.12.2012 - Wigilia uczestników i kadry Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
W środę 19 grudnia o godzinie 10 rozpoczęła się wspólna Wigilia uczestników
programu Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, kadry Centrum oraz Spółdzielni
Socjalnych "Tajemniczy Ogród", "Tamaryszek" i "Super Ład". W czasie spotkania
byli obecni również przedstawiciele partnerów lokalnych tj. Poznaoskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i Samorządu Pomocniczego Miasta Poznania Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieoki.
Wspólne spotkanie rozpoczętezostało odczytaniem Pisma Świętego oraz modlitwą.
Zanim zasiedliśmy do stołów by spróbowad tradycyjnych świątecznych potraw,
złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia łamiąc się opłatkiem.
Pozostały czas spędziliśmy na wspólnym kolędowaniu. Spotkanie zakooczyło się
przekazaniem wszystkim uczestnikom paczek świątecznych.

TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2012
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował w dniach
20 - 23 listopada 2012 roku, Targi Przedsiębiorczości Społecznej. Wydarzenie to
odbyło się, po raz trzeci, w ramach Targów GMINA na terenie Międzynarodowych
Targów Poznaoskich.
Celem organizacji targów jest integracja środowiska organizacji obywatelskich,
przedsiębiorców społecznych, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu. Podczas Targów swoje produkty i usługi prezentują przedsiębiorstwa
społeczne: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone przez organizacje
obywatelskie, spółki z o.o. non profit, Zakłady Aktywizacji Zawodowej oraz Centra
Integracji Społecznej. Podczas tegorocznych targów swoje stoisko miało również
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP.
Targom towarzyszyły konferencje, warsztaty i dyskusje z ekspertami w dziedzinie
ekonomii społecznej. Również w nich brali udział pracownicy Piątkowskiego CIS-u.
20 listopada, podczas konferencji inaugurującej III Targi Przedsiębiorczości
Społecznej, które otworzył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz
Bugajski oraz Dyrektor ROPS w Poznaniu Aleksandra Kowalska, odbyła się uroczystośd wręczenia certyfikatów "Zakup prospołeczny".
Certyfikat "Zakup prospołeczny" wyróżnia produkty i usługi podmiotów,
które działalnością gospodarczą rozwiązują problemy społeczne. Znak ten daje

klientom szansę rozpoznania i kupowania produktów i usług ekonomii społecznej.
Chcąc wesprzed marketing i promocję najlepszych przedsiębiorstw społecznych
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zainicjowała w roku 2010 kampanię
"Certyfikacja i promocja podmiotów ekonomii społecznej". Symbolem akcji stał się
znak jakości "Zakup prospołeczny". Początkowo kampania miała zasięg regionalny i
funkcjonowała wyłącznie w Wielkopolsce, natomiast od tego roku została z powodzeniem wdrożona w Małopolsce oraz województwie łódzkim.
Certyfikaty osobiście wręczał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i
zarazem przewodniczący Wielkopolskiej Kapituły Certyfikującej, Tomasz Bugajski, w
towarzystwie dyrektor poznaoskiego ROPS, Aleksandry Kowalskiej. Wyróżnione
zostały cztery podmioty: Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP, Spółdzielnia Socjalna "Tamaryszek", Spółdzielnia Inwalidów
"Przyjaźo" oraz Spółdzielnia Socjalna "Dąb".
Certyfikat "Zakup prospołeczny" przyznany naszemu Centrum odebrał prezes
Stowarzyszenia ETAP - Zbyszko Siewkowski, oraz dyrektor Centrum Integracji
Społecznej Piątkowo - Lidia Nowotna.
Kolejnym wyróżnionym podmiotem była Spółdzielnia Socjalna "Tamaryszek",
która została założona przez 8 uczestników zajęd w CIS Piątkowo. Spółdzielnia
powstała w 2010 roku a w jej ofercie znajdziemy m.in. pielęgnację terenów zielonych, prace remontowo - budowlane oraz prace porządkowe.
Uroczystośd wręczenia certyfikatów "Zakup prospołeczny" poprzedziła wystąpienie Cezarego Miżejewskiego, który prezentował Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej po wstępnych konsultacjach. Było to dla wszystkich obecnych
ważne wystąpienie, ponieważ praktycy przedsiębiorczości społecznej zdają sobie
sprawę, że program ten w znacznej mierze wpłynie na ich funkcjonowanie na
rynku. Ekspert zaprosił podczas swojej prezentacji wszystkich chętnych do współpracy i współtworzenia programu, co zaowocowało dyskusją i zgłoszeniem konkretnych postulatów.
Kolejne dni Targów Przedsiębiorczości Społecznej poświęcone były na panele
dyskusyjne i warsztaty dotyczące tematyki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

10.10.2012r. - Współpraca z Bankiem Żywności
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo rozpoczęło współpracę z Wielkopolskim
Bankiem Żywności. W ramach współpracy uczestnicy programu CIS przechodzący
roczną reintegrację społeczną i zawodową raz w miesiącu otrzymują żywnośd.

13.09.2012 r. - Wizyta Studyjna
Centrum Integracji Społecznej na Poznaoskim Piątkowie na stałe wpisało się w
kalendarz wizyt studyjnych. Tym razem goście z Wielkiej Brytanii odwiedzili mający
swoją siedzibę na Osiedlu Zwycięstwa warsztat produkcyjny i porządkowy. W
spotkaniu uczestniczyli instruktorzy warsztatów, a także przedstawiciele porządkowej spółdzielni socjalnej "Super Ład". Zwiedzający mieli okazję w praktyce poznad
funkcjonowanie zarówno warsztatów zawodowych przy CIS jak i spółdzielni
socjalnej.

06.09.2012 - Spotkanie partnerskie na Piątkowie
6 września w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP odbyło się spotkanie
partnerskie. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Stowarzyszenia ETAP uczestniczyli
przedstawiciele organizacji partnerskich tj.: Jerzy Jasicki oraz Michał Tokłowicz. W
czasie spotkania poruszone zostały tematy związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia ETAP, oraz planami na działalnośd w najbliższym czasie.

10.08.2012r. - Wizyta z Irlandii i Wielkiej Brytanii
W piątek 10 sierpnia po raz drugi Piątkowskie Centrum Integracji Społecznej
odwiedzili goście z Irlandii i Wielkiej Brytanii. W spotkaniu brała udział Lidia
Nowotna - Dyrektor CIS Piątkowo, oraz Marta Krajewska-pracownik Biura Zarządu
Stowarzyszenia ETAP. W czasie rozmowy gościom został zaprezentowany CIS
Piątkowo, sposób prowadzenia Centrum, oferta reintegracji zawodowej i społecznej
prowadzonej w CIS (m.in. zajęcia teoretyczne, warsztaty zawodowe, praktyki
zawodowe).
Po spotkaniu w siedzibie Centrum Integracji Społecznej grupa udała się do spółdzielni
socjalnej "Tamaryszek".

20.07.2012r. Wizyta studyjna z Dublina
W piątek 20 lipca br. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu ETAP gościliśmy przedstawicieli organizacji obywatelskich oraz instytucji
publicznych z Dublina, którzy wraz z przedstawicielami Sieci Barka wysłuchali
historii powstania naszego CIS-u i zapoznali się z obecnym jego kształtem, modelami
budowy spółdzielni socjalnych oraz partnerstwem lokalnym na Piątkowie i Winogradach. Spotkanie prowadził Zbyszko Siewkowski - prezes Stowarzyszenia ETAP oraz
Lidia Nowotna - Kierownik CIS. Uczestnicy spotkania odwiedzili jedną z ogrodniczych spółdzielni - Spółdzielnię Socjalną "Tamaryszek", gdzie po rozmowie z
Prezesem Spółdzielni - Leszkiem Górnym, mogli przyjrzed się codziennej pracy całej
Spółdzielni.

26.05.2012 - VII Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych
Liczne występy artystyczne, prezentacje dorobku instytucji i stowarzyszeo,
miasteczko ruchu drogowego, gry i zabawy dla dzieci - to kilka z wielu atrakcji jakie
przygotowane zostały w sobotę w Parku Wilsona w ramach Festynu Łazarskiego
i VII Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych. Pomimo dnia wolnego od
pracy w festiwalu uczestniczyli pracownicy i uczestnicy programu Centrum
Integracji Społecznej Piątkowo korzystając z licznych atrakcji.

19.05.2012 - Festyn na Osiedlu Zwycięstwa
W sobotę, 19 maja o godz. 15.00 na boisku szkolnym Zespołu Szkół Nr 7 na
Winogradach odbył się festyn z okazji jubileuszu trzydziestopięciolecia Osiedla
Zwycięstwa.
Głównymi atrakcjami były: start balonu na ogrzane powietrze, koncert zespołu Erijef
Massive, zabawy artystyczne dla dzieci. W programie festynu znalazły się też liczne
występy artystyczne dzieci i młodzieży. W czasie festynu swoje stanowisko miał
również warsztat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną z piątkowskiego CIS-u,
na którym można było nieodpłatnie dokonad pomiaru ciśnienia.

15.05.2012 - Prace na poznaoskiej Malcie
Od 15 maja do 15 września potrwa realizowane przez spółdzielnię socjalną
"Super Ład", spółdzielnię socjalną "Tamaryszek" oraz uczestników programu Centrum Integracji Społecznej Piątkowo zlecenie na poznaoskiej Malcie. Pracownicy
mają za zadanie dbad o zieleo oraz o czystośd okolicy jeziora przez cały tydzieo.

02.04.2012 r. przygotowanie do Świąt Wielkanocnych
Wraz z rozpoczynającym się Wielkim Tygodniem w
Społecznej Piątkowo rozpoczynają się przygotowania do
Podobnie jak ma to miejsce przed Bożym Narodzeniem
otrzymają paczki z żywnością, co ułatwi im organizację
domach.

Centrum Integracji
Świąt Wielkiej Nocy.
tak i teraz uczestnicy
świąt we własnych

02.03.2012 r. Wizyta Studyjna
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP po raz kolejny
stało się gospodarzem wizyty studyjnej. Mieszkaocy Pobiedzisk - przedstawiciele
Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni chcący powoład
CIS zapoznali się ze specyfiką jego funkcjonowania. W ramach wizyty studyjnej
odwiedzili siedzibę Centrum Integracji Społecznej na Osiedlu Jana III Sobieskiego,
siedzibę warsztatu budowlanego oraz Spółdzielnię Socjalną Tamaryszek.
Uczestnikom wizyty studyjnej życzymy powodzenia i wytrwałości w budowaniu
Centrum Integracji Społecznej, jednocześnie służąc pomocą w razie pytao i wątpliwości.

29.02.2012 r. Spotkanie Partnerskie na Osiedlu Zwycięstwa
Po raz kolejny przedstawiciele Rady Osiedla Zwycięstwa, nowopowstałego
Stowarzyszenia Nowe Perspektywy oraz Stowarzyszenia ETAP spotkali się by
poruszyd problemy mieszkaoców osiedla. Głównym tematem spotkania partnerskiego był problem dłużników Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad znalezieniem rozwiązania dla problemu zalegania z opłatami,
dotykającymi mieszkaoców Osiedla Zwycięstwa.
Kolejnym tematem było zaproszenie na odbywającą się 14 marca konferencję podsumowującą realizację projektu Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu.
W czasie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia ETAP przekazali informację o
realizacji kolejnego projektu, w którym Stowarzyszenie jest partnerem. W ramach
projektu Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy istnieje możliwośd doradczego wsparcia dla Stowarzyszenia Nowe Perspektywy.
Kolejne spotkanie partnerskie odbędzie się przed przewidzianym na maj festynem na
Osiedlu Zwycięstwa, a jego głównym tematem będzie organizacja festynu.

22.02.2012 r. Wizyta studyjna
W środę 22 lutego piątkowskie Centrum Integracji Społecznej odwiedziła wizyta
studyjna z Piły. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, Caitas
oraz innym organizacji pozarządowych przyjechali by zapoznad się ze sposobem
funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej.

Chcąc założyd CIS w swojej miejscowości mieli wiele pytao dotyczących
codziennego funkcjonowania Centrum, jego finansowania, pozyskiwania zleceo,
pracy warsztatów zawodowych itd.

17.02.2012r. Otwarcie pomieszczeo Spółdzielni Socjalnej Tamaryszek
17 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie pomieszczeo wynajętych przez Spółdzielnię
Socjalną Tamaryszek. Siedziba spółdzielni mieści się na Os. Stefana Batorego (nowa
częśd). Podczas otwarcia gospodarze zaprezentowali zaproszonym gościom nowe
pomieszczenia, a następnie Prezes spółdzielni-Leszek Górny-podzielił się z zebranymi
- jak obecnie wygląda praca w spółdzielni, czym dysponuje oraz jakie ma plany na
przyszłośd.

07.02.2012r. Spotkanie w siedzibie Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ
7 lutego Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Piątkowo uczestniczył w
spotkaniu zorganizowanym przez Radę Osiedla Nowe Winogrady Północ. Celem
spotkania było podsumowanie minionego roku i wyróżnienie osób zasłużonych dla
rozwoju Osiedla Nowe Winogrady Północ. W czasie spotkania omówione zostały
zrealizowane w ubiegłym roku imprezy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Miały one charakter zarówno sportowy jak i rekreacyjny, rozrywkowy i kulturalny. Zostały również przytoczone infrastrukturalne inwestycje na terenie dzielnicy.
Na zakooczenie spotkania poruszone zostały kwestie inwestycji oraz działao na rzecz
mieszkaoców planowanych na obecny rok, a także współpracy między partnerami
na rzecz rozwoju lokalnej działalności.

03.02.2012r. Wizyta studyjna
W piątek, 3 lutego Piątkowski CIS odwiedziła grupa przedsiębiorców chcących
założyd na terenie Chodzieży, Szamocina i Margolina Centrum Integracji Społecznej.
W czasie spotkania poruszone zostały głównie kwestie: założenia Centrum Integracji
Społecznej, funkcjonowania, możliwych źródeł finansowania, potencjału CIS, infrastruktury, zleceo pozyskiwanych dla warsztatów zawodowych.
Uczestnicy chcąc czerpad z doświadczenia Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
zadawali wiele pytao. Na zakooczenie otrzymaliśmy zaproszenie do odwiedzenia
powstającego CIS-u, kiedy tylko zacznie już swoją działalnośd.

01.02.2012r. Zlecenie na Osiedlu Batorego
Od 1 lutego uczestnicy warsztatu ogrodniczego przy Centrum Integracji Społecznej
Piątkowo oraz Spółdzielnia Socjalna Tamaryszek rozpoczęli realizację zlecenia na
terenie Osiedla Stefana Batorego na poznaoskim Piątkowie. Zadania polegające na
pielęgnacji terenów zielonych na osiedlu pozwoli uczestnikom warsztatu nabyd nowe
umiejętności, dla spółdzielni socjalnej natomiast będzie wzmocnieniem dotychczas
prowadzonych prac oraz rozwinięciem działalności.

01.02.2012r. Spotkanie w Zarządzie Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Winogrady
1 lutego przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej Piątkowo uczestniczyli w
spotkaniu z kierownikami Osiedli: Zwycięstwa, Przyjaźni, Pod Lipami, Kosmonautów, oraz Wichrowe Wzgórza. Spotkanie w siedzibie Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady dotyczyło przedstawienia Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, jego działao oraz oferty prowadzonych warsztatów zawodowych. Kierownicy
winogradzkich osiedli otrzymali szczegółową ofertę wszystkich pięciu warsztatów
zawodowych działających przy CIS, informację o tym jakie prace wykonują, oraz
ich potencjał zarówno osobowy jak i sprzętowy. Zostały również zaprezentowane
dotychczasowe doświadczenia uczestników warsztatów zawodowych w realizacji
zleceo m.in. we współpracy z Poznaoską Spółdzielnią Mieszkaniową Piątkowo.
Liczymy na to, że swoją ofertą przekonamy przedstawicieli osiedli do podjęcia
współpracy.

19.01.2012 r. Spotkanie partnerskie
19 stycznia 2012 roku w siedzibie Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piątkowo
odbyło się spotkanie partnerskie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie filia Piątkowo, Poznaoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Piątkowo, Pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia ETAP, Dyrektor Centrum
Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP oraz przedstawiciel
Zarządu Stowarzyszenia.
W czasie spotkania poruszane były następujące tematy:
- podjęcie współpracy ze spółdzielniami socjalnymi,
- nowe zlecenia dla warsztatu ogrodniczego oraz Spółdzielni Socjalnej Tamaryszek,
które rozpoczną się od lutego,
- wynajem pomieszczenia przeznaczonego na siedzibę dla Spółdzielni Socjalnej
Tamaryszek,
- publikacja artykułów dotyczących działalności Centrum Integracji Społecznej
Piątkowo, oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie ETAP w wydawanej przez Poznaoską Spółdzielnię Mieszkaniową gazecie "Echo Piątkowa",
- realizacja kontraktów podpisywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
filia Piątkowo - przedstawienie danych liczbowych dotyczących minionego roku.

