OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
1. Akumulator Społeczny 2018 – dofinansowanie na
inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego
Konkurs grantowy skierowany jest do młodych
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu
województwa
pomorskiego;
aktywnych
grup
mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra
wspólnego.
Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 lipca
2018.
Rodzaje dotacji:



Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery
pożytku publicznego
Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku
publicznego

UWAGA:
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji
będzie prowadzony jako odrębny konkurs! Planowany
czas przyjmowania aplikacji: od 15 czerwca do 15 sierpnia
2018.

BIULETYN
INFORMACYJNY
06/2018
UWAGA:
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej
za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy
techniczne, związane np. z dostępem do Internetu,
prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami
Funduszu i udziału w organizowanych spotkaniach
informacyjnych!
Przypominamy także, o możliwości skorzystania z
bezpłatnych konsultacji wniosków przed ich złożeniem
(opcja dostępna do 3 dni przed zakończeniem naboru)!
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnos
ci/konkurs-2018-pozytek-publiczny.html
2. Akumulator Społeczny 2018 – dotacje na rozwój
młodych organizacji pozarządowych
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji
pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego.

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden
wniosek!

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z
przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także
organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 sierpnia
do 15 grudnia 2018.

Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia
2018.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się
(lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych
lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać
o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji
pozarządowej.
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UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy
i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony
jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija
15 lipca 2018.
W
ramach
niniejszego
maksymalnie jeden wniosek!

konkursu można

Wypełniony wniosek o dofinansowanie, stanowiący
załącznik nr 1 do regulaminu, prosimy przesłać na adres
mlodziez@nbp.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5
lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we
wrześniu 2018 r.

złożyć
Szczegółowe informacje na stronie:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2180257.html

Projekty mogą być realizowane w okresie od 15 września
do 15 grudnia 2018.
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się
(lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych
lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.
UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji
elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli
istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do
Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.

4. Organizacjo! Teraz możesz łatwo zbierać darowizny
on-line!
Startujesz z nowym projektem i Twoja organizacja
potrzebuje pieniędzy? Przepadła dotacja z ministerstwa?
Chcesz pozyskiwać w internecie Darczyńców dla swojej
organizacji? Skorzystaj z wplacam.ngo.pl!
Jak działa wplacam.ngo.pl?
1.
2.
3.
4.

Zarejestruj się we wplacam.ngo.pl.
Dodaj profil swojej organizacji.
Aktywuj system płatności PayU.
PayU uruchamia system płatności on-line (za
pośrednictwem wplacam.ngo.pl).
5. Utwórz kampanię. Wstaw kod kampanii na stronę
www Twojej organizacji.

Więcej informacji na stronie:
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnos
ci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html
3. Konkurs NBP
przedsiębiorczy”

„My

Polacy

–

niepodlegli,

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji
wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji
największych polskich osiągnięć ekonomicznych i
gospodarczych
po
odzyskaniu
przez
Polskę
Niepodległości.
Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które
przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy
przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o
których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej
wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania ekonomiczne
Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą
okazją
do
przygotowania
niekonwencjonalnych,
budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta
Niepodległości w Państwa szkołach.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100
projektów. Maksymalne zaangażowanie środków NBP w
projekt to 5000 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu
dostępnym na stronie www.nbp.pl/konkursy.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2160068.html
5.Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego
Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych
w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku.
Wnioski można składać w do 15 września 2018 r.
Wnioski o dotacje instytucjonalne mogą składać
organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i
równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają
dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad
demokratycznego państwa prawa.
W programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku
wnioski można będzie składać do 15 września.
Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące
wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i
efektywne prowadzenie działalności statutowej i mają
charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Organizacje
mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150
tys. zł.
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Szczegółowe informacje na stronie:
http://bit.ly/Zasady_dotacji_Demokracja_w_dzialaniu
6. Projekt „Lokalni Herosi”
Trwa akcja „Lokalni Herosi – 100 inicjatyw
przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości”.
„Lokalni Herosi” to projekt skierowany do organizacji
pozarządowych oraz przedsiębiorców, dzięki któremu
mają Państwo szansę zdobyć jeden ze 100 grantów o
łącznej wartości 1,5 mln zł na realizację pomysłu na
pozytywną zmianę w swojej okolicy.
Wiemy, że doskonale znacie Państwo otoczenie, w którym
prowadzicie działania prospołeczne. Obszary tematyczne,
w których powinny zawierać się zgłaszane pomysły to:
 kultura,
 sport,
ekologia,
 przestrzeń wspólna
 pomoc
Inicjatywy można składać w jednej z 3 kategorii
finansowych:
 do 10 tys. zł
 do 50 tys. zł
 do 100 tys. zł

7. Zmieniaj świat – 50 lat Budimex
Długo zastanawialiśmy się jak najlepiej uczcić
50 lat istnienia Budimeksu na polskim rynku…
I stworzyliśmy program społeczny oparty na tych
samych zasadach, którymi kierujemy się prowadząc
biznes.
Gdy budujesz, nie robisz tego tylko dla siebie, ale dla
innych, z myślą o ich potrzebach i oczekiwaniach.
Nieważne czy w skali makro, budując autostrady i mosty,
czy
mikro,
projektując
małą
architekturę.
Istotne jest to, że zmieniasz świat. Wpływasz na jakość
przestrzeni publicznej.
Budimex chce promować tych, którzy myślą podobnie
o otaczającym ich świecie.
Program skierowany jest do ludzi przedsiębiorczych
i kreatywnych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą,
a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej
i środków.
Integralną częścią każdego zgłoszenia powinien być
przemyślany projekt stworzenia lub aranżacji wspólnej
przestrzeni.



Nabór wniosków trwa na stronie:
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl



Aby zgłosić pomysł, należy znaleźć w swojej okolicy
Przedsiębiorcę współpracującego gospodarczo z Eurocash,
który będzie Państwa Partnerem w akcji LOKALNI HEROSI
oraz wsparciem na etapie oddawania głosów.
Ogólnopolskie głosowanie potrwa 2 miesiące, od 15
sierpnia do 14 października i rozpocznie się po weryfikacji
inicjatyw. Na stronie internetowej akcji, każdy będzie
mógł oddać 1 głos dziennie na wybrany przez siebie
projekt. Dodatkowo premiowane będą głosy oddawane z
paragonami za zakupy w sklepie, który zgłosił inicjatywę.
Granty przyznane zostaną 100 inicjatywom, które
otrzymają największą ilość głosów.
89 x do 10 tys. zł

10 x do 50 tys.

1 x 100 tys. zł

Na Państwa pytania odpowiedzą konsultanci Biura Obsługi
Projektu, pod numerem telefonu: (22) 123 77 22.




15 maja - 10 lipca
Przyjmowanie zgłoszeń na
www.zmieniajswiatbx50.pl
Początek sierpnia
Posiedzenie Jury i wybór 3 laureatów.
DO 15 SIERPNIA
Wybór laureatów i ogłoszenie wyników na stronie
www.zmieniajswiatbx50.pl
DO 10 WRZEŚNIA
Uroczysty finał i wyłonienie zwycięzcy.
Październik-grudzień
Realizacja zwycięskiego projektu.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://zmieniajswiatbx50.pl/o-programie
8. Program „Ja w Internecie. Bezpiecznie, mądrze,
legalnie”
Ja w internecie to program dofinansowania bezpłatnych
szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji
cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu
korzystali z usług świadczonych drogą elektroniczną
w życiu zawodowym i prywatnym.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl
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Projekt ten daje pole dla organizacji pozarządowych,
które mają możliwość przystąpienia do programu z
jednostkami samorządu terytorialnego. Wystarczy
nawiązać partnerstwo z gmina i przekonać ją do złożenia
wniosku o dofinansowanie, by uzyskać fundusze na
zorganizowanie takich szkoleń dla swoich mieszkańców.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o
powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości,
występujące samodzielnie lub w partnerstwie z
organizacją pozarządową.
Gmina może otrzymać grant w wysokości od 15 do 150
tysięcy zł na organizację i realizację szkoleń, przy czym nie
jest wymagany wkład własny.

wszystkie trzy części sprawozdania finansowego),
wykazując w większości lub we wszystkich pozycjach
kwoty zerowe.
Większość organizacji pozarządowych MUSI sporządzić
sprawozdanie finansowe (potocznie nazywane bilansem)
za rok 2017 do końca marca 2018 roku, następnie przyjąć
(zatwierdzić) to sprawozdanie, na koniec złożyć je do
urzędu skarbowego, a w przypadku części organizacji
pozarządowych – także do innych instytucji.
Ostateczne terminy
finansowego to:



Program stanowi doskonałą okazję do podniesienia
aktywności społecznej mieszkańców i organizacji
pozarządowych, którzy pragną zyskać lub rozszerzyć
umiejętności z zakresu usług cyfrowych, korzystania z sieci
społecznościowych, informacji i kultury w postaci
elektronicznej oraz dostępu do cyfrowej administracji, a
które dotychczas znajdowały się w gronie podmiotów
wykluczonych cyfrowo.
Zajęcia
będą
prowadzone
przez
instruktorów
i
instruktorki np.
bibliotekarzy
i
bibliotekarki
z gminnej biblioteki, nauczycielki i nauczycieli
z lokalnych szkół, którzy zostaną przeszkoleni przez
Fundację Legalna Kultura w zakresie metodyki nauczania
dorosłych oraz wyposażeni w scenariusze szkoleń
i
materiały
szkoleniowe
przygotowane
przez
profesjonalnych trenerów.
Gminy mają możliwość zakupu z projektu sprzętu
komputerowego, który po zakończeniu szkoleń zostanie
przekazany do szkół na terenie gminy.



na

złożenie

sprawozdania

10 lipca na wysłanie sprawozdania do urzędu
skarbowego,
15 lipca, a w 2018 roku wyjątkowo 16 lipca (bo 15
wypada w niedzielę), na złożenie (elektronicznie)
sprawozdania do KRS przez organizacje
prowadzące działalność gospodarczą, oraz
15 lipca, a w 2018 roku wyjątkowo 16 lipca (bo 15
wypada w niedzielę), na umieszczenie
sprawozdania w bazie sprawozdań OPP przez
organizacje pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2181262.html
10. Nabór projektów w Programie Erasmus +: „Wymiany
i mobilność w sporcie”
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania
wniosków na realizację projektów w ramach Programu
Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych
zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu
obowiązującego w Brukseli).
Projekty, których dotyczy konkurs:

Szczegółowe informacje na stronie:
http://jawinternecie.edu.pl/

1. Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy
sportowe na poziomie gmin – EAC/S14/2018

9. Obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych
Obowiązek składania sprawozdań finansowych dotyczy
wszystkich zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji –
nawet jeśli są bardzo małe, opierają się na pracy
wolontariuszy i nie zatrudniają żadnych pracowników, nie
mają żadnych przychodów – finansowych czy rzeczowych
– i nie ponoszą też żadnych kosztów (czyli nie mają tzw.
obrotów). Nawet w takiej sytuacji sporządza się bilans,
rachunek zysków i strat i informację dodatkową (czyli

W ramach tego działania wspierane są organizacje
promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym,
które mają na celu rozpowszechnianie pozytywnych
wartości sportu. Działanie to zostanie zrealizowane w
dwóch częściach:
1)celem części pierwszej jest zachęcanie do budowania
potencjału w celu wspierania organizacji promujących
wspólne wartości poprzez popularyzację uprawiania
sportu na poziomie gmin w całej UE;
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2)celem części drugiej jest wspieranie tworzenia sieci
powiązań oraz działań w zakresie wymiany informacji
między gminami w obszarach związanych ze sportem.

interpretacji rodzi dezorientację, niepewność
kombinacje, które nie mają nic wspólnego
promowaniem idei ekonomii społecznej.

2. Wymiany i mobilność w sporcie - EAC/S15/2018

A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać.
Tymczasem rozwiązania nasuwają się same.

Celem tego działania jest zapewnienie personelowi
sportowemu (m.in. trenerom, instruktorom, menedżerom
oraz wolontariuszom) możliwości podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności
poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i
poza nią). Wymiany osób, pomysłów i dobrych praktyk
mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich
organizacji oraz sportu jako całości.
Szczegółowe informacje na stronach:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018s14/summary_pl.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s152018/summary_pl.pdf
11.
Relacja z konferencji „kierunki wspierania
aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim”
14 czerwca w Stacji Kultura w Lęborku odbyła się
konferencja: „ Kierunki wspierania aktywności społecznej
młodzieży w powiecie lęborskim„ organizowana w
ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w
subregionie słupskim przez Centrum Inicjatyw Obywatel skich, Stowarzyszenie EDUQ i Regionalne Centrum
Młodzieży.
W trakcie spotkania przedstawiono wybrane działania
zainicjowane przez samorząd i organizacje pozarządowe
zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności
młodych mieszkańców powiatu lęborskiego.
Zachęcamy do obejrzenia relacji!
http://owes-cio.pl/relacja-z-konferencji-kierunkiwspierania-aktywnosci-spolecznej-mlodziezy-wpowiecie-leborskim/
12. Klauzule społeczne a Europejski Fundusz Społeczny
Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów
społecznych w projektach finansowanych przez EFS?
Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym
problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych

i
z

Klauzule społeczne pojawiły się w Prawie o zamówieniach
publicznych w 2009 roku. Są to rozwiązania pozwalające
uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu
wspomnianych zamówień np. poprzez obowiązek
zatrudniania przy realizacji zamówień osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym czy też zastrzeżenie realizacji
zamówienia do podmiotów zatrudniających takie osoby i
integrujących je społecznie i zawodowo.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/217169
2.html
13. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul.
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz.
8.00-16.00.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES)
obejmujących:
1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);
2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego;
3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność
gospodarczą, której zyski wspierają realizację
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których
celem jest zatrudnianie;
4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w
kontekście działań animacyjnych i formalizowania
struktur);
5. przedsiębiorstwa społeczne (PS),
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby
fizyczne i przedsiębiorstwa.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w
tym m.in.:
1. zasad uruchamiania PS,
2. możliwych do pozyskania środków na rozwój
przedsiębiorstwa społecznego,
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3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej
przez PES,
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci
współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących
podmiotów ekonomii społecznej,
6. promowania przykładów dobrze prosperujących
PES, czy też partnerstw działających z udziałem
PES i partnerów społecznych.

wprzygotowaniu
wniosków,
planowanie
finansowe
5. w
zakresie
marketingowym:
planowanie
marketingowe,
kształtowanie
elastyczności
ofertowej, polityka kształtowania cen i
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja
strategii
marketingowej
przedsiębiorstw
społecznych, badania rynku, wypracowania i
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES,
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w
zakresie projektowania produktów i usług.

Informacje udzielane są:
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.)
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,
webinariów, konferencji.
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135 (I p.)

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje
m.in.:
1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej
lub/i statutowej odpłatnej
2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz
rynkowych, przygotowania danych i ofert
3. przygotowanie i praca nad biznes planem,
4. negocjacje z instytucjami finansującymi.

WSPARCIE DORADCZE
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz
biznesowe.
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.:
1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych
form prawnych i typów),
2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form
prawnych i typów),
3) rejestrowanie działalności PES,
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES,
5) prowadzenie działalności statutowej ES.
Zakres
tematyczny doradztwa
specjalistycznego
obejmuje m.in.:
1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i
pośrednie w działaniach PES, obowiązki
pracodawcy względem pracowników
2. w
zakresie
księgowo
–
podatkowym:
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe
związane z prowadzoną działalnością, księgowość,
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją,
zarządzanie
pracownikami,
zarządzanie
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów
4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł
finansowania działalności wraz ze wsparciem

WSPARCIE SZKOLENIOWE
Wsparcie
szkoleniowe
obejmuje
organizację
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej,
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES
obejmuje m.in.:
1. powoływanie
przedsiębiorstw
społecznych
i podmiotów ekonomii społecznej
2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne,
zarządzanie finansami,
zarządzanie zasobami
ludzkimi
3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności
w sferze ekonomii społecznej
4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie
klientów, itp.)
5. budowanie powiązań kooperacyjnych
6. restrukturyzacja działalności
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym
8. umiejętności
społeczne
(budowanie
sieci
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju
przedsiębiorstw
społecznych),
kompetencje
związane z pracą z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym
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9. szkolenia zawodowe i branżowe.
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa
wsparcia polega w szczególności na:
1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz
oczekiwanych efektów działania,
2. pomoc w przygotowaniu planu działania
dostosowanego do specyficznych potrzeb
klientów,
3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo,
wsparcie finansowe, itp.), polegającego na
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,
5. ocenie rezultatów planowanych działań.
WSPARCIE FINANSOWE
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu,
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego.
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w
zakresie
aspektów
ekonomicznych
prowadzenia
działalności gospodarczej przez PES.
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot,
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co

4. wymianę doświadczeń.
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej.
Zapraszamy!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
e-mail: cio@cio.slupsk.pl
tel.: 59 840 29 20
Punkt Informacyjny OWES
ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork
e-mail: eduq.biuro@gmail.com
tel.: 694 242 952
Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w subregionie słupskim.

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl,
serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej
Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych
podanych w treści wiadomości.
oprac. Małgorzata Kiernicka

najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia
finansowego.
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in.
poprzez:
1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i
najwyższej jakości usług (wymiana usług,
współdziałanie na rzecz PES),
2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp
do wsparcia finansowego dla PES,
3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES,
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