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PARTNERSTWO
INICJATYW NOWOHUCKICH
NOWA HUTA - NOWA SZANSA
* **

FOUAL

EKONOMIA SOLIDARNOŚCI.
GDAŃSKA KONFERENCJA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
W tym tygodniu w Gdańsku spotkają się specjaliści z zakresu ekonomii
społecznej oraz znane autorytety życia publicznego i społecznego. Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej jest organizowana w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii
społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL". Jest to
międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest spotkanie osób związanych z ekonomią społeczną w Polsce
i na świecie oraz dyskusja na temat
możliwości rozwoju tego sektora w
Polsce.
Organizatorom bardzo zależy, by w
czasie konferencji umożliwić spotkanie jak najszerszego i różnorodnego
grona praktyków, teoretyków, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy, władz samorządowych i administracji. Obecność
tak wielu przedstawicieli środowisk
związanych w różny sposób z ES będzie znakomitą okazją do przedyskutowania ważnych dla środowiska
ekonomii społecznej zagadnień.
Dzięki temu konferencja ma szansę
stać się prawdziwym forum wymiany
opinii i poglądów na temat kondycji
ekonomii społecznej w Polsce, a także miejscem dzielenia się doświadczeniami, poszukiwania inspiracji i
rozwiązań dla rozwoju ekonomii społecznej .
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Europejski Fundusz Społeczny

Program zapowiada się bardzo
atrakcyjnie. Konferencję rozpoczyna
sesja plenarna w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rządu RP, Komisji Europejskiej, a także
reprezentanci Jednostek Samorządu
Terytorialnego. Na czwartek i piątek
zaplanowano sesje tematyczne prowadzone przez uznanych ekspertów
w swoich dziedzinach, zarówno z
kraju, jak i z zagranicy. W piątek po
południu sesje tematyczne w grupach
zakończą się podsumowaniem, które
odbędzie się w historycznej Stoczni
Gdańskiej. Na zakończenie tego dnia
planowana jest debata, przygotowywana we współpracy z Europejskim
Centrum Solidarności. Wezmą w niej
udział główni architekci przemian po
1989 roku - pierwszy prezydent, premier i minister finansów wolnej Polski - Prezydent Lech Wałęsa, Premier
Tadeusz Mazowiecki, Minister Leszek Balcerowicz. Z jednej strony jest
to próba bilansu transformacji, inspirowanej przez obóz „Solidarności",
od ekonomii realnego socjalizmu do
nowoczesnej gospodarki. Z drugiej
zaś - refleksja nad wyzwaniami i
zmianami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w
dzisiejszej Polsce i szeroko pojmowanym świecie współczesnym. Spotkanie to, stanowiące oś Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, będzie
pretekstem do postawienia podstawowych pytań o znaczenie solidarności

TAI Press

0806147725002 Głos - Tygodnik Nowohucki Tydzień Telewizja z dnia 2008-06-27

w niemal 30 lat NOtoA HUTA
po podpisaniu
Porozumień
Sierpniowych.
Trzeciego dnia
konferencji, w N
sobotę, na gdańskim Długim Targu odbędą się Targi
Ekonomii Społecznej, podczas których przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej będą oferować swoje produkty i prezentować działalność
własnych organizacji. Targom towarzyszyć będzie Kalejdoskop Rezultatów Partnerstw na rzecz Rozwoju IW
EQUAL, w przepięknych wnętrzach
Dworu Artusa. Przedstawione tu zostaną główne rezultaty kończącego
się w tym roku Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. Do prezentacji swoich osiągnięć zostało zaproszone również Partnerstwo Inicjatyw
Nowohuckich. Przedstawiciele PIN
zaprezentują film animowany pt.
„Partnerska interwencja", który został
zrealizowany w ramach działania 3
jako nietypowy sposób na upowszechnianie rezultatu projektu
„Nowa Huta - Nowa Szansa". Dla
uczestników konferencji i zainteresowanych ekonomią społeczną gości
przygotowano przegląd reklamy społecznej oraz premierę filmu dokumentalnego o korzeniach i przyszłości ekonomii społecznej w Polsce:
„Społeczna przedsiębiorczość w Polsce" - część pierwsza: „Powrót do
korzeni", część druga „Solidarność w
praktyce".

Nieregularne
Śr. nakład 12000egz.
Zasięg lokalny
s. 3

Zamteresowanycn wydarzeniem
gdańskim zapraszamy do zapoznania
się z programem oraz opisem konferencji na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl/gdansk
NA DO WIDZENIA
- PODZIĘKOWANIA
I GRATULACJE
Realizacja projektu „Nowa Huta Nowa Szansa" dobiegła końca. Szał
archiwizacji dokumentacji projektu
powoli zaczyna słabnąć, bo również
zbliża się do końca. Myślimy o nowych przedsięwzięciach i możliwościach działania w obszarze kultury i
ekonomii społecznej na rzecz rozwoju Nowej Huty. Trzymamy rękę na
pulsie i śledzimy ogłoszenia o konkursach, składamy kolejne wnioski.
Chcemy kontynuować zaczęte dzieło
- z rozpędu, ale i z przekonania o
słuszności naszych działań.
Wszystkim stałym czytelnikom kolumny, którzy kibicowali nam przez
ponad dwa lata i śledzili nasze poczynania - serdecznie dziękujemy za
pozytywne wibracje. Wszystkim pomysłodawcom, realizatorom, osobom
i instytucjom w różny sposób zaangażowanym w działania projektowe - w
tym nam samym, pracownikom biura PIN - gratulujemy, że udało się tak
skomplikowane, czasochłonne i niezwykle ambitne przedsięwzięcie
wprowadzić na - bądź co bądź „projektowo dziewiczy" - grunt Nowej
Huty i doprowadzić do finału.

