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Program wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej  

woj. opolskiego w dniach 25-26.05.2017 

 

I dzień 
7.00 Zbiórka  

7.15 Wyjazd z Łodzi 

9.15 Przyjazd do Byczyny 

9.30-10.30 Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA 

 działalność odpłatna i nieodpłatna prowadzona w zakresie 
działalności animacyjnej, parasolowej, działania na rzecz wsi, 

  realizacja zadań publicznych na rzecz samorządów lokalnych i 
regionalnych oraz instytucji państwowych 

10.30-13.30  Spółdzielnia Socjalna PERUNICA (ss osób prawnych) 

 działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w zakresie 
edukacji: przedszkole, opieka, sala zabaw;  

 działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w zakresie 
turystyki społecznej: obsługa turystyczna i promocja miasta, 
oprowadzanie po Byczynie; 

 działalność handlowa odpłatna i gospodarcza: wiejski sklep 
spożywczo-przemysłowy, Galeria Rękodzieła na Rynku 

 działalność odpłatna i gospodarcza – usługi gastronomiczne  
Połączenie dwóch spółdzielni socjalnych: Spółdzielni PERUNICA i 
Spółdzielni CAFE BABECZKA 

13.30-14.30  Obiad w Restauracji Nowy Spichlerz prowadzonej przez Spółdzielnię 
Socjalną PERUNICA i Spółdzielnię Socjalną MIÓD I WINO 

14.30-17.00 
 

Centrum Integracji Społecznej „CISPOL”  

 prezentacja działalności Centrum 

 przerwa kawowa 

17.00-18.00  Spółdzielnia Socjalna LAS VEGAS (ss osób fizycznych) 

 usługi w zakresie pozyskiwania drewna 

 utrzymanie lasów 

 produkcja drewna kominkowego 

18.00 Zakwaterowanie w Hotelu Grodzka w Byczynie 

18.30  Kolacja integracyjna w Restauracji Nowy Spichlerz 

II dzień 
 

8.00-9.00 Śniadanie w Hotelu 

9.00-11.00 Spółdzielnia Socjalna PROFES (ss osób fizycznych)  

 działalność odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza 
Fundacja ABBA PATER  

 działalność odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza 
Realizacja projektów RPO WO na rzecz osób zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym 

11.00-11.30 Przejazd do Kluczborka 

11.30-13.30  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania DOLINA STOBRAWY 

 działalność nieodpłatna i odpłatna  

 animacja lokalna 

 Strategia Rozwoju obszaru LGD 

 Projekty PROW, „Działaj Lokalnie”, „Małe FIO” 
 
Wizyta w Pasiece Zarodowej im. Ks. Jana Dzierżona w Maciejowie, 
prowadzonej przez Spółkę DOLINA STOBRAWY z udziałem 
samorządów i NGO 

14.00 Obiad w Restauracji Nowy Spichlerz 

15.00  Wyjazd z Byczyny 

17.00 Planowany przyjazd do Łodzi 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 

Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl,  

tel. 512-034-281 | 42 630 17 49  

mailto:karolina.fijolek@inspro.org.pl

