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Warszawa, 22.02.2022 r. 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu partnerstwa @ESEN tj. zespołu projektu pn. Europejska Sieć Ekonomii Społecznej mamy 

przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie upowszechniające naszą inicjatywę związaną ze 

wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wydarzenie odbędzie się w formie online 9 marca 

w godzinach 11:00-13:00.  

Na wydarzenie wymagana jest rejestracja za pomocą formularza: 

https://forms.gle/dLpkWyMwgosk2VmR8. 

Zapraszamy zarówno przedsiębiorców społecznych, jak i osoby zainteresowane tematyką ekonomii 

społecznej, chcące rozwijać się w tymże zakresie. 

Podczas spotkania przedstawimy zagadnienia dotyczące: 

• Trendów związanych z przedsiębiorczością społeczną w Polsce i w Unii Europejskiej, 

• Roli, odpowiedzialności i potencjalnych korzyści z podejmowania działań na rzecz wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości społecznej. 

 
Jednocześnie przybliżymy Państwu założenia naszego projektu oraz wypracowane dotychczas 
rezultaty. Opowiemy o tym, jak mogą Państwo z nich bezpłatnie skorzystać. Przede wszystkim 
zachęcimy do dołączenia do Sieci @ESEN, która daje potencjalnym i istniejącym przedsiębiorcom 
społecznym możliwość zwiększenia swojej widoczności i promowania działań w skali europejskiej.  
 
Przybliżymy także kwestię szkolenia pilotażowego, którego organizacja planowana jest na kwiecień br. 

Podczas tego bezpłatnego wydarzenia będą Państwo mogli z naszą pomocą przejść przez kurs online 

dostępny na e-platformie @ESEN. To doskonała możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności z 

zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi dzielenia się 

zyskami w organizacji, planowania sprzedaży produktów czy usług oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

Partnerstwo ESEN powstało w 2019, aby rozpowszechniać ideę przedsiębiorczości społecznej, dzielić 

się dobrymi praktykami oraz wiedzą, która umożliwi rozwój tego sektora. Dzięki inicjatywie ESEN 

opracowujemy narzędzia, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy społeczni oraz inne 

zainteresowane tą tematyką osoby z całego świata.  

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! 
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