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RELACJA Z WYJAZDU NA DOROCZNE FORUM STRATEGII UE DLA REGIONU
MORZA BAŁTYCKIEGO W FINLANDII
Dzięki uprzejmości Organizatorów projektu ENGAGE! Zostaliśmy zaproszeni do udziału
w dorocznej konferencji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, która została w tym roku
zorganizowana w fińskim mieście Lappeenranta w dniach 28-29 września.
Zaproszenie przyjęliśmy z wielkim entuzjazmem i nie mniejszymi oczekiwaniami nawiązania
nowych, ciekawych kontaktów międzynarodowych, a wszystko dzieje się w czasie niezwykle
dynamicznych zmian w polskim sektorze ekonomii społecznej.
Jednym z kamieni milowych jest przyjęcie przez polski Parlament Ustawy o Ekonomii Społecznej,
ten akt legislacyjny po raz pierwszy obejmuje cały sektor perspektywą stworzenia spójnego
systemu ES w naszym kraju. Ponadto ukazuje iż społeczna przedsiębiorczość staje się poważnym
sektorem naszej narodowej gospodarki. To daje wiatr w żagle zarówno instytucjom państwowym,
samorządom chętnym do realizacji wyspecjalizowanych usług społecznych, ośrodkom wsparcia
ekonomii społecznej a także instytucjom reintegracyjnym zawodowo i społecznie naszych
mieszkańców. Drugim niezwykle istotnym czynnikiem do nawiązania współpracy
międzynarodowej jest kierunek wyznaczany przez dokumenty strategiczne w obszarze ES
– zawarte miedzy innymi w Krajowym Programie Ekonomii Społecznej do 2023 roku, a także
dokumentach na szczeblu wojewódzkim, a mianowicie wdrażanie zasad ekonomii społecznej
w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Ten niezbędny w naszym sektorze kierunek musi
zostać wypracowany w sposób strategiczny, odpowiedzialny i przy wykorzystaniu najlepszych
międzynarodowych praktyk. Stąd wynika nasz entuzjazm, gdy dzięki spotkaniom w tak zacnym
międzynarodowym gronie, jak właśnie opisywana tutaj konferencja, pojawia się przestrzeń do
dialogu, wymiany wzajemnych doświadczeń i rozmów na temat wspólnych, międzynarodowych
inicjatyw w przyszłości.
Nie inaczej było w naszym przypadku – dzięki przeprowadzonym w trakcie konferencji licznym
rozmowom na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwań, udało nam się zainteresować współpracą
zarówno organizacje z Finlandii jak i innych krajów członkowskich UE. Teraz czas na opracowanie
pierwszych założeń przyszłych projektów i wspólne poszukiwanie źródeł ich finansowania.
Bardzo dziękujemy Bałtyckiemu Instytutowi Spraw Europejskich i Regionalnych, Stowarzyszeniu
Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Przedstawicielom norweskiego regionu Agder, za zaproszenie a
dzięki temu realne wsparcie naszych działań w kierunku internacjonalizacji i innowacyjności.

10-508 Olsztyn ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305; Tel./fax 89 533 84 05, tel. 89 526 43 66
www.wamacoop.pl; e-mail: wamacoop@wamacoop.pl
Bank BGŻ PNB Paribas nr 86 1600 1462 1837 1333 4000 0001

