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23.12 2013 – Wigilia
Kolejny raz przeżyliśmy wspólnie piękne chwile podczas spotkania wigilijnego
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo, które odbyło się 23.12.2013r. w szkole
podstawowej nr 15 w Poznaniu. Pisząc "przeżyliśmy" mam na myśli nie tylko fakt, że
przetrwaliśmy, choć przygotowania były bardzo intensywne, najważniejsze że byliśmy w tym
dniu naprawdę razem.
Na co dzień staramy się wzajemnie wspierać, być dla siebie oparciem w trudnych
sytuacjach i dzielić się radosnymi chwilami. Jednak proza życia powoduje, że okazji do
spotkań w tak licznym gronie jest niewiele. Tym bardziej cieszyliśmy się ze wspólnego
posiłku, śpiewania kolęd czy możliwości złożenia każdemu świąteczno-noworocznych
życzeń. Do dziś przetrwała tradycja obdarowywania się, uczestnicy Centrum otrzymali zatem
wraz z życzeniami upominki. Najważniejsza była jednak autentyczna potrzeba tworzenia
wspólnej niepowtarzalnej atmosfery.

11.12.2013 - Wręczenie nagród dla najlepszych PES
Podczas obchodów III Ostrowskiego Dnia Wolontariusza zorganizowanych w Forum
Synagoga przez Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim zostały wręczone nagrody dla
najlepszych PES wyłonionych w konkursie przeprowadzonym w ramach Dni Ekonomii
Społecznej.
Nagrody otrzymali: Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku, ESline Sp. z o.o. w Poznaniu
i Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Spółce ESline II miejsce przyniósł kuferek Stella z naturalnej bordowej skóry. Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z całą kolekcją spółki www.esline.com.pl

29-30.11.2013 - Dni Ekonomi Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
W ramach Dni Ekonomi Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w dn. 29 i 30 listopada
br. 20 wystawców przedstawiło swoją bogatą ofertę dekoracji i upominków świątecznych,
wykonywanych przez osoby niepełnosprawne lub zagrożone społecznym wykluczeniem.
Wśród nich znajdowało się stoisko warsztatu produkcyjnego z ich produktami. Nasze stoisko
cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Jeden z naszych produktów, patchwork
(narzuta na łóżko) podczas aukcji na rzecz poszkodowanych w Jankowie Przygodzkim
osiągnął cenę 120 zł. Podczas Kiermaszu przeprowadzony został konkurs na najlepszy
Podmiot Ekonomii Społecznej. Nasze Centrum reprezentowała gustowna czerwona torebka z
ekoskóry z aplikacją w kształcie czarnego kota.
Głównym organizatorem imprezy był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji
im. Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
W całym wydarzeniu towarzyszyła nam spółka ESline.

15-17.11.2013 - Zwrotnik raka – kiermasz
W dniach 15-17 listopada po raz ósmy odbył się Zwrotnik Raka - Kampania Społeczna
Promująca Psychoonkologię. Wczoraj (16.11) w ramach kampanii na terenie Wyższej Szkoły
Psychologii Społecznej odbyły się liczne warsztaty a w przerwach można było zakupić i
poznać różne produkty. Nie zabrakło tam i nas. Produkty warsztatu produkcyjnego cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem

14-21.11.2013 - Szkolenie z opieki nad terenami zieleni
Oprócz uczestników naszych warsztatów szkolimy także innych. W tym miesiącu
przeprowadzamy "Szkolenie z opieki nad terenami zielonymi dla pracownika fizycznego
opiekującego się terenami zieleni" dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych w Poznaniu. W dniach 14-21 listopada instruktorka warsztatu ogrodniczego
przeszkoliła grupę osób z Wągrowca i Kościana. Uczestnicy szkolenia po zapoznaniu się z
teorią dotyczącą podstaw sadzenia roślin, zakładania trawników i żywopłotów oraz wielu
innych przydatnych tematów przeszli do czynu. Podczas zajęć praktycznych poznali wiele
gatunków drzew i krzewów, nauczyli się obsługi kosy spalinowej, traktorka do koszenia
trawy, nożyc spalinowych i innego drobnego ogrodniczego sprzętu. A wszystko to mogło się
udać jedynie dzięki panującej miłej atmosfery.

26.10.2013 - Targi Ekonomi Społecznej
W ramach „Października Ekonomii Społecznej” organizowanych przez Centrum PISOP
oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w dniu 26.10.2013r. odbyły się
targi pod nazwą "Z przyjemnością o pożytecznym." Na Placu Wolności wśród wielu
organizacji można było spotkać również nas. Stoisko warsztatu produkcyjnego cieszyło się
dużym zainteresowaniem, a nasze produkty - torebki, poduszki, patchworki - powędrowały
między innymi do Warszawy oraz Wielkiej Brytanii.

25.10.2013 - Zajęcia terenowe - wyjście do Ogrodu Botanicznego
Jak polska złota jesień to tylko w Ogrodzie Botanicznym. Dzisiaj to właśnie tam
warsztat ogrodniczy i warsztat konserwacji terenów zewnętrznych poznali oryginalne okazy
roślin w jesiennych barwach. Uczestnicy podziwiali drzewa i krzewy wybranych stref
klimatyczno-roślinnych świata, rośliny górskie, gatunki zagrożone wymarciem, byliny
ozdobne. Ich uwagę przykuły alpinarium, parkowy staw i liczne głazy narzutowe co utrwalili
na pamiątkowym zdjęciu. Zapraszamy do galerii.

19-23.08.2013 - Znów podróżujemy
Po trzyletniej przerwie Centrum Integracji Społecznej Piątkowo powróciło do
organizacji wyjazdów integracyjnych. Tak jak to miało miejsce w poprzednich latach i w tym
roku uczestnicy CIS-u Piątkowo wyjechali do sprawdzonego ośrodka wypoczynkowego w
Chudobczycach. Wyjazd odbył się w dwóch turnusach. Pierwszy z nich (19-21.08.2013r.),
mimo naszej pogody ducha spędziliśmy pod deszczowymi chmurami. Podczas niepogody
kadra umilała czas uczestnikom organizując zabawy integracyjne. Nie zabrakło także zabaw
w plenerze w momentach przejaśnienia.
Uczestników drugiego turnusu (21-23.08.2013r.) przywitało słońce i pozostało z nimi,
aż do dnia ich wyjazdu. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom, rowerowym przejażdżkom,
pływaniu wpław i kajakami w pobliskim jeziorze, a nawet opalaniu leniwszej części grupy.
Te cztery wspólnie spędzone dni pozwoliły na wywiązanie się nowych i głębszych
relacji pomiędzy uczestnikami CIS-u i kadry. Wyjazd stanowił dla nich urozmaicenie
codziennych dni i zapadł na długo w ich pamięci. Do dnia dzisiejszego wspominają udany
wyjazd przeglądając liczne, pamiątkowe zdjęcia.

23.05.2013r - Wizyta studyjna
W dniu 23.05.br. w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo odbyła się wizyta
studyjna gości z Anglii w ramach programu Leonardo. Goście odwiedzili początkowo warsztat produkcyjny, gdzie mieli możliwość zapoznać się z nowo zaprojektowanymi i uszytymi wyrobami, takimi jak: torby, torebki, narzuty na łóżka, poduszki,
itp. Zainteresowanie wyrobami było tak duże, że kilka osób wyjechało z warsztatu z
zakupionymi torbami. Następnie goście przyjechali do siedziby Centrum, gdzie
wysłuchali informacji m.in. na temat funkcjonowania Centrum z perspektywy 6 lat
(czyli od momentu powstania CIS-u), działań Stowarzyszenia ETAP- w tym budowy
przedsiębiorstwa społecznego, partnerstwa lokalnego itp. W spotkaniu brali udział:
Lidia Nowotna - dyrektor Centrum, Anna Stachowiak - specjalista pracy socjalnej,
Dorota Siekacz - opiekun grupy warsztatu porządkowego, Hanna Jedziny - opiekun
grupy warsztatu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną oraz Agnieszka Ruta
- opiekun grupy warsztatu produkcyjnego.

13.05.2013r. Powstaje nowy warsztat
W maju 2013 roku w ramach programu Centrum Integracji Społecznej został
uruchomiony kolejny warsztat zawodowy - konserwacji terenów zewnętrznych.
Warsztat będzie zajmował się sprzątaniem, konserwacją oraz pielęgnacją terenów
zewnętrznych - utwardzonych i nieutwardzonych.

07.05.2013r. - Nowe zlecenie warsztatu produkcyjnego
Od 7 maja 2013 roku warsztat produkcyjny uruchomił sprzedaż ręcznie
wykonanych produktów. Są to torby, torebki, poduszki, narzuty na łóżko itp.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatu i zakupu produktów.

26.03.2013 - Ekonomicznie, społecznie, solidarnie, czyli rozwój Wielkopolski
26 marca w godzinach 10.00 - 14.00 w budynku Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego odbyła się organizowana przez Fundację Pomocy Wzajemnej
BARKA oraz Centrum PISOP konferencja pt. "Ekonomicznie, społecznie, solidarnie,
czyli rozwój Wielkopolski". W czasie konferencji przedstawione zostały możliwości
rozwoju oraz wsparcia oferowanego dla podmiotów ekonomii społecznej takich jak
Stowarzyszenia, Fundacje, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
Spółdzielnie Socjalne i inne. Swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, oraz przedstawiciel
Centrum PISOP.
Poza częścią teoretyczną przeprowadzone zostały również 2 warsztaty praktyczne z
zakresu:
- Instrumentów finansowych działań Podmiotów Ekonomii Społecznej
- Spółdzielni socjalnych jako szansy na rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Po warsztatach praktycznych przeprowadzone zostało podsumowanie i zakończenie
konferencji. W wydarzeniu wzięło udział 2 pracowników Stowarzyszenia ETAP.

22-24.02 2013 - Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA
W dniach 22-24 lutego 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA. Jest to
najważniejsze spotkanie specjalistów z zakresu ogrodnictwa na terenie Polski.
W czasie targów przedstawiona jest też najszersza oferta tego sektora skierowana do
przedstawicieli handlu z zakresu ogrodnictwa, architektury krajobrazu, projektantów
ogrodów, oraz zarządców zieleni w miastach i gminach. W targach w charakterze
odwiedzających brali udział przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej "Tajemniczy Ogród"
oraz Spółdzielni Socjalnej "Tamaryszek".

