
Studenci Pracy socjalnej uczestnikami IX Tygodnia Ekonomii 

Społecznej 

 
  „Zobaczyłem wreszcie,  jak w praktyce pracuje pracownik socjalny”; 

 „Uświadomiłem sobie, z jakimi klientami uczestnikami przyjdzie mi pracować”;  

 „Umiem opowiedzieć swoimi słowami o ekonomii społecznej” 

 

Refleksjami powyższymi dzielili się z prowadzącymi zajęcia i wizyty studyjne uczestnicy  IX 

Tygodnia Ekonomii Społecznej zorganizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych  i  Regionalnych eMagra we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Tarnowie w ramach umowy z ROPS w Krakowie. Pomysłodawczynią i koordynatorką 

działań była Pani Agnieszka Poliwka Jeż - doradca kluczowy OWES subregion tarnowski 

prowadzonego przez Fundację Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. W ramach umowy  

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra  z ROPS w 

Krakowie zorganizowało 14 i 15 listopada 2018 roku wydarzenia przybliżające studentom ich 

przyszłą pracę zawodową. 

  

Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Tarnowie 

Studenci odwiedziliśmy dwa warsztaty; pierwszy kulinarny, drugi pamiątkarski. Celem 

wizyty było spotkanie się z prowadzącymi i  uczestnikami CIS. Możliwość podpatrzenia zajęć 

i ich uczestników pozwoliła dostrzec ich cel. Studenci interesowali się przeznaczeniem 

produktów tworzonych oraz problematyką zarządzania całą jednostką. Zajęcia realizowały 

Panie: Bernadetta Paw kierownik CIS prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Serwis” i 

Agnieszka Poliwka-Jeż. 

 

Inspiratorium pn. „CIS moje wymarzone miejsce pracy” na podstawie CIS w Tarnowie 

prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Serwis” 

Pani Bernadetta Paw inspirowała studentów opowiadając im o swojej pracy z 

wykluczonymi społecznie. Opowiadała o zasadach, na jakich działa CIS oraz jak je stworzyła 

i nim zarządza. Spotkanie moderowała Pani Agnieszka Poliwka-Jeż 

 

Warsztat pn. „Co to jest integracja społeczna”?  

Warsztat miał charakter praktyczny. Prowadząca obrazowo opowiedziała o swojej 

pracy z osobami zagrożonych wykluczeniem społecznym, o tym, jak rozwiązuje problemy w 

swojej pracy. Cenna dla studentów była możliwość dopytania o wiele szczegółów.  

Prowadzący: Magdalena Wajda – pośrednik pracy i doradca zawodowy. Pracuje z osobami 

wykluczonymi w ramach CIS prowadzonego przez SS „Serwis”. 

 

Wizyty studyjne w terenie 

Wizyta studyjna w terenie to był trafiony pomysł na zapoznanie studentów z tym, co 

się dzieje poza Tarnowem, czyli często w ich miejscowościach, z których wielu z nich 

dojeżdża do Tarnowa na studia i do których prawdopodobnie wrócą po studiach. Studenci 

odwiedzili Spółdzielnię „Smak”, założoną przez Urząd Gminy i Stowarzyszenie „My 

Kobiety” z Olszyn. Przewodnikiem była Pani Monika Płaczek prezes Spółdzielni. 

Członkowie spółdzielni opowiadali, w jaki sposób lokalne społeczności odpowiadają na 

potrzeby i rozwiązują problemy aktywizując przy tym osoby bezrobotne i wykluczone 

społecznie. 

Drugim przedsiębiorstwem społecznym była Fundacja „Pracownia Kreatywna”, które 

zatrudnia w ramach działalności gospodarczej bezrobotne i wykluczone kobiety. Sebastian 



Król-Łęgowski – prezes Zarządu Fundacji Pracownia Kreatywna, fundator, wolontariusz, 

pracownik i pracodawca opowiedział, jak aktywizować długotrwale bezrobotne kobiety, jak 

pracować z bezradnością tak często spotykaną w  społecznościach.  

 

 

 

 

 

 

 

 


