
1 Federica Irene Molinaro Region Veneto
zarządzanie projektami w dziale opieki społecznej, uzależnienia, trzeci sektor, 
włączenie społeczne (granty, monitoring, ewaluacja)

2 Marco Angelini Spółdzielnia socjalna CDGVR

uzależnienia, cierpienia psychiczne, handel ludźmi i wyzysk, marginalizacja 
społeczna, przytułek. Poprzez zarządzanie usługami społeczno-zdrowotnymi i 
edukacyjnymi, CdG oferuje ścieżki leczenia, rehabilitacji i integracji społcznej. 
CdG prowadzi dialog, interakcję i współpracę w perspektywie „sieciowania” z 
innymi organizacjami społecznymi oraz instytucjami lokalnymi.

3 Barbara Maculan Spółdzielnia socjalna Equality Onlus

Organizacja non-profit realizcująca cele w zakresie ochrony praw człowieka, 
integracji społecznej osób w trudnej sytuacji i marginalizacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób prowadzących prostytucję, ofiar handlu ludzmi w celu 
wykorzystania seksualnego lub wykorzystania do pracy, nieletnich Włochów i 
cudzoziemców. 

4 Maria Cecilia Graiff Spółdzielnia Socjalna UNA

Spółdzielnia Socjalna powstała w 1996 roku w Wenecji. Jest to spółdzielnia 
typu B, a jej głównym celem jest świadczenie pracochłonnych usług, takich jak 
sprzątanie cywilne i usługi globalne. Klientami są głównie: Opieka zdrowotna, 
Przychodnie i gabinety lekarskie, Domy opieki, Rezydencje szpitalne i 
uniwersyteckie, Żłobki.

5 Chiara Antonioli Confcooperative Veneto

Konfederacja Spółdzielni Włoskich, Confcooperative, jest główną organizacją 
reprezentującą, wspierającą i chroniącą przedsiębiorstwa społeczne we 
Włoszech. Zrzesza 17400 firm zatrudniających 527 000 osob o obrotach 81 
miliardów euro. Reprezentuje ją 3,1 mln akcjonariuszy



6 Sara Mestriner Spółdzielnia Socjalna Erga 

Spółdzielnia Socjalna Erga jest przedsiębiorstwem społecznym, które działa w 
sektorze przemysłowym jako podwykonawca dla wiodących firm z branży oraz 
dla małych firm produkcyjnych.
Założona w 1998 roku firma Erga ma na celu zaspokojenie potrzeb 
rehabilitacyjnych osób najbardziej narażonych poprzez promowanie ich 
reintegracji w świecie pracy. Erga specjalizuje się w: obsługa magazynu oraz 
dostawy, produkcja opakowań do małych części metalowych w sztywnym 
blistrze, kontrola jakości zgodności z normami jakości ustalonymi przez firmę 
klienta, usługi projektowe, poligraficzne, i montażowe, montaż części 
technicznych oraz elementów mechanicznych i elektronicznyc itp

7 Luca Sartorato Spółdzielnia Socjalna CEIS 

CEIS Formazione działa w Bolonii, Parmie i Modenie i uczestniczy w sieci usług 
publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości usług socjalnych. W 
szczególności CEIS działa w dziedzinie leczenia uzależnień, ze społecznościami 
dla nieletnich, osób z AIDS, osób cierpiących na poważne patologie 
psychiczne, zaburzenia odżywiania, uzależnionych kobiet z dziećmi, 
bezdomnych, migrantów, uchodźców i osób starszych. W tej chwili mamy 
ponad 30 wspólnot w regionie Emilia Romagna. Od 2006 roku otworzyli 
Wydział Nauk o Wychowaniu, na którym prowadzimy studia wyższe 
(licencjackie) z kierunkiem uniwersyteckim dla Edukatora Społecznego; w tej 
chwili mają ponad 150 uczniów. Zawarli również kilka umów o współpracy z 
wieloma innymi agencjami badawczymi i szkoleniowymi oraz z różnymi 
uniwersytetami na poziomie krajowym i europejskim. Są dostawcą szkoleń dla 
nauczycieli certyfikowanych przez włoskie Ministerstwo Edukacji (MIUR). 
Również są  dostawcą szkoleń zawodowych dla profesjonalistów 
certyfikowanych przez Region Emilia Romagna. Od 1995 roku realizują kilka 
projektów europejskich w różnych sieciach.


