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REGULAMIN REKRUTACJI 

uczestników szkolenia wyjazdowego do spółdzielni socjalnych w dniu 22.06.2017 r. pn.: 
 

“Ekonomia społeczna to nie oksymoron”  
 

Powszechnie panuje przekonanie, że termin „ekonomia społeczna” jest 
zestawieniem wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu. 
Z jednej strony ekonomia, czyli nauka wykorzystywania przez człowieka 

ograniczonych zasobów w taki sposób, aby w najlepszym stopniu 
zaspokoił swoje potrzeby, z drugiej strony społeczny cel funkcjonowania, 

który wyraża się oddolnym, obywatelskim charakterem inicjatywy, 
demokratycznym systemem zarządzania, możliwie wspólnotowym 

charakterem działania oraz ograniczoną dystrybucją zysków. Szkolenie 
„Ekonomia społeczna to nie oksymoron” ma na celu wskazać korzyści, 

jakie może przynieść działalność podmiotów ekonomii społecznej, którymi 
są spółdzielnie socjalne, czyli organizacje uznające prymat działania na 

rzecz ludzi, w tym członków i podopiecznych, nad maksymalizacją zysku. 

 
 
 
 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1) Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Wąbrzeska z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 12/1. 

2) Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

3) Szkolenie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER                                            

dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja. Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

4) Celem organizacji szkolenia jest: 

 nabycie nowej wiedzy w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej przyczyniającej 

się do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich  poprzez rozwój ekonomii 

społecznej; 

 wskazanie korzyści, jakie przynosi działalność spółdzielni socjalnych; 

 zaktywizowanie lokalnych liderów. 

5) Szkolenie skierowane jest do liderów z obszaru:  

 gmin wiejskich: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk; 
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 Miasta Wąbrzeźno. 

6) Lider to osoba pełniąca określoną funkcję w swojej społeczności – radny, sołtys, 

członek organizacji pozarządowej, podmiotu nieformalnego-, która aktywnie działa na 

rzecz rozwoju tej społeczności. 

2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

1) Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej 

uczestnictwa w szkoleniu (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

2) Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji przez Biuro LGD pod względem poprawności 

wypełnienia formularza, w tym złożenia wymaganych podpisów, wskazania miejsca 

zamieszkania wraz z danymi kontaktowymi niezbędnymi do ubezpieczenia. 

3) Poprawnie wypełniony formularz jest podstawą zakwalifikowania lidera do udziału             

w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku niezakwalifikowania się do 

udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.  

4) Karty zgłoszeniowe można składać bezpośrednio w biurze LGD – Wąbrzeźno, ul. 

Mickiewicza 12/1 lub drogą elektroniczną na adres: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl. 

5) Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL) oraz na rozpowszechnianie wizerunku 

(dokumentacja fotograficzna).  

6) Przewiduje się nabór 28 liderów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Wąbrzeska, z zastrzeżeniem, że dla każdej z gmin limit wynosi 7 

(siedmiu) przedstawicieli. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona 

lista rezerwowa, z której zgłoszenia zostaną uwzględnione w sytuacji braku 

odpowiedniej ilości zgłoszeń z terenu poszczególnych gmin.  

7) W przypadku zgłoszenia się większej liczby liderów niż liczba miejsc, o kolejności 

zakwalifikowania się do szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

8) W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z wyjazdu uczestnik pokryje koszty jego 

organizacji w wysokości 180,00 zł.  

3. ORGANIZACJA SZKOLENIA 

1) Program szkolenia  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 
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4. TERMINARZ 

1) Termin składania kart zgłoszeniowych: 12-16.06.2017 roku do godz. 14:00. Zgłoszenia 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2) Miejsce szkolenia: Roźno Parcele, Lubicz Dolny (województwo kujawsko-pomorskie, 

powiaty: aleksandrowski i toruński). 

3) Termin wizyty:  22.06.2017 roku.  

 

5. KONTAKT 

1) Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska: Wąbrzeźno, ul. 

Mickiewicza 12/1, 56 687 75 35 lub e-mail: biuro@lgdwabrzezno.pl. 
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