
 
 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM 
,,Jak wspierać podmioty wspomagające osoby 

z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy? Możliwości pozyskiwania środków na 
tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.” 

 
 

 

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej (MCPS), które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej 
w województwie mazowieckim.  

Tematem spotkania będzie sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz 
analiza możliwości jakie stawia przed nimi ekonomia społeczna. Celem seminarium 
jest odpowiedź na pytanie czy ekonomia społeczna jest szansą na zatrudnienie dla 
osób niepełnosprawnych.   

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Rafała Janowskiego, Prezesa Spółdzielni 
Socjalnej „HAVEN” oraz pracowników Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów 
zewnętrznych MCPS . 

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, przedstawicieli podmiotów 
ekonomii społecznej, przedstawicieli i podmiotów wchodzących w skład otoczenia 
ekonomii społecznej, przedstawicieli rynku pracy, pracowników MCPS.. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 
Warszawa, sala konferencyjna (p.VI) 
Termin: I termin: 16.10.2017 r. (poniedziałek) | II termin: 17.10.2017 r. (wtorek) 

 

 
 

Organizator: 

 

Jednostka organizacyjna 
samorządu województwa 
mazowieckiego 

   
 

 
www.mcps.com.pl | www.es.mcp-efs.pl 

 



KWESTIE ORGANIZACYJNE 

 

Program seminarium: 
 

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników spotkania 

10.00 Powitanie Uczestników – przedstawiciel MCPS 

10.00 – 11.00 Ekonomia społeczna dla każdego – Pan Rafał Janowski, HAVEN 
Spółdzielnia Socjalna. 

11.00 – 12.30 Przykłady funkcjonowania osób niepełnosprawnych w podmiotach 
ekonomii społecznej– Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia 
Socjalna. 

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa i poczęstunek 

13.00 – 13.45 Wyzwania stojące przed ekonomią społeczną w zakresie wspierania 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych – dyskusja.  

13.45 – 14.00 Podsumowanie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Koordynacja ekonomii 
społecznej na Mazowszu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”. 
  

 

 

ul. Nowogrodzka 62a 
02-002 Warszawa 
tel. (22) 622 42 32 
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Projekt „Koordynacja 
ekonomii społecznej na 
Mazowszu” 
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