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1. Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2017”

2. Spółdzielnia socjalna po nowemu

Ogłoszono Regionalny Konkurs Grantowy w ramach
Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni
socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych
podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności –
to tylko niektóre zmiany, jakie zakłada projekt
nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt
ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do
dalszych prac w Sejmie RP.

Cel konkursu: wsparcie projektów, których podstawą ma
być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych
przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i
trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w
KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i
gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z
miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Adresatami
(beneficjentami)
projektów
powinna
być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas
siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów
wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych
przewiduje rozszerzenie katalogu osób, które mogą
zakładać spółdzielnie socjalne lub do nich przystąpić. Po
przyjęciu proponowanej zmiany mieliby do tego prawo
również poszukujący pracy, a jednocześnie niepozostający
w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej
opiekunowie osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy to
jednak tych opiekunów, którzy pobierają świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek
dla opiekuna.
Więcej informacji:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosciwszystkie/art,5537,9075,spoldzielnie-socjalne-ponowemu.html

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych
może stanowić max. 50% uczestników projektu.

3. Bieg Erasmusa

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017
roku, o godzinie 12.00.

30 września, w samo południe, w Parku Szymańskiego na
warszawskiej Woli do biegowego pojedynku staną 6osobowe sztafety, które pokonają łączny dystans 30 km
(każdy uczestnik ma do pokonania 5 km).

Szczegółowe informacje:
www.rownacszanse.pl
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Bieg Erasmusa jest formą obchodów 30-lecia programu
oraz imprezą odbywającą się w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu. Patronat nad wydarzeniem objął Polski
Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Bieg ma charakter charytatywny, drużyny dokonują opłaty
startowej na rzecz Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, a
dokładnie: realizacji projektu WalkCamp skierowanego do
osób po amputacjach.

5. Sprzedaż w organizacji pozarządowej – działalność
odpłatna i nieodpłatna
Kurs
"Sprzedaż w
organizacji pozarządowej..."
przeznaczony jest tych przedsiębiorczych menedżerów i
menedżerek, którzy podejmują ryzyko związane ze
sprzedażą produktów lub usług.
Główne treści kursu:

Bieg jest jednak otwarty dla wszystkich.



Każdy z uczestników dostanie na mecie pamiątkowy
medal i napój izotoniczny od Fundacji Recal, a w pakiecie
startowym: m.in. koszulkę techniczną i worek biegowy od
MSiT-u. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz
klasyfikacji OPEN otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
Do biegu zagrzewać będzie zespół Ritmo Bloco, który na
koniec zagra wspólnie z zespołem Brass Federacja.



Szczegółowe informacje:
erasmusplus.org.pl/bieg





Czym jest działalność statutowa odpłatna, a czym
gospodarcza?
Jakie dodatkowe obowiązki wynikają z
prowadzenia obu rodzajów działalności?
Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć
działalność odpłatną lub gospodarczą?
Co wpływa na sukces w prowadzeniu biznesu?
Do czego służy biznesplan i jak go napisać?

Kurs powstał na podstawie scenariusza Doroty
Pieńkowskiej
Dorota Pieńkowska

4. Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport
Wszystkich Dzieci” – przedłużenie terminu
Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór
wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”:
"Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i
młodzieży". Oferty należy składać do 20 września 2017 r.
Minister Sportu i Turystyki informuje o przedłużeniu do
dnia 20 września 2017 r. terminu składania wniosków w
naborze na realizację programu „Sport Wszystkich Dzieci”
w zakresie zadania nr 2 pn. „Wspieranie organizacji
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż
do dnia 13 października 2017 r.
Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport
Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim
zakresie.
Więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sportpowszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-SportWszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzezw.html
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Związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku.
Obecnie pracuje w Polsko-Amerykańskim Funduszu
Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, gdzie analizuje
kondycję finansową organizacji i ocenia ich zdolność do
zaciągania zobowiązań finansowych, analizuje ryzyko, a
także na bieżąco monitoruje portfel pożyczek. Jest
członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej
rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także
członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada
kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej na
rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji
samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń
to: zarządzanie finansami, budowanie wizerunku
organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP.
Więcej informacji na stronie:
http://kursodrom.pl/pl/kursy/75/
6. Społecznik Roku 2017!
Znasz kogoś, kto działa na rzecz swojej społeczności? Zgłoś
go do konkursu Społecznik Roku Newsweeka.

Ideą konkursu jest nagłośnienie działalności społecznej w
Polsce oraz promocja osób, które są aktywne i działają na
rzecz innych. Konkurs wyróżnia pomysłodawców i
organizatorów szczególnie wartościowych akcji i inicjatyw
społecznych.
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika
Newsweek Polska ma na celu pokazywanie aktywności
osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z
różnymi
społecznymi
problemami,
nagłaśnianie
przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we
własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.
Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz
dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych,
grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych
oraz w placówkach samorządu lokalnego.
Konkurs „Społecznik Roku” jest kontynuacją idei podjętej
przez Fundację POMOC SPOŁECZNA SOS w 1997 roku.
Zapoczątkował ją Jacek Kuroń w odpowiedzi na
prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się
ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody
Nobla.
Więcej informacji na stronie:
http://www.newsweek.pl/spolecznik-roku,2139,t.html
7. Powiat Lęborski – konsultacje programu współpracy
na 2018 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje
pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego
projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie
przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na
2018 rok.
Uwagi do Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na
2018 rok można nadsyłać w terminie od 11.09.2017r. do
dnia 25.09.2017 r.
Więcej informacji na stronie:
http://eduq.pl/aktualnosci/powiat-leborski-konsultacjeprogramu-wspolpracy-na-2018r/
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8. Szkolenie „Podstawy rachunkowości w organizacji
pozarządowej” – 28/29 września 2017
Zapraszamy organizacje, a w szczególności przedstawicieli
organizacji ze wsi i małych miast na bezpłatne dwudniowe
szkolenie z "Podstaw rachunkowości w organizacji
pozarządowej", które odbędzie się 28-29 września 2017 w
hotelu Hit, w Warszawie.
Więcej informacji na stronie:
http://frso.pl/szkolenia/szkolenie-fimango-sesja-apodstawy-rachunkowosci-w-organizacji-pozarzadowej-2829-wrzesnia-2017/
9. Crowdfunding w Polsce – jak go rozumieć i jak go
wykorzystać
Finansowanie przez zbiorową publiczność to doskonały
napęd dla innowacji, nietypowych inicjatyw, działań
charytatywnych, a nawet całych przedsiębiorstw. Trudno
sobie wyobrazić, jak wyglądałby dzisiejszy świat bez
inicjatyw crowdfundingowych. Wszak na nich opierają się
najciekawsze
nowinki
związane
z
wirtualną
rzeczywistością, drukiem 3D czy konwencjonalnymi
źródłami energii.
Podobnie jak na całym świecie, również w Polsce
występuje kilka typów serwisów crowdfundingowych.
Więcej informacji na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2117085.html
10. Raport z konsultacji społecznych dot. Komitetu
Rewitalizacji
Zapraszamy
do
zapoznania
się
z
raportem
podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące
projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie
przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania
składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji
dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
Więcej informacji na stronie:
http://www.slupsk.pl/zapoznaj-sie-z-raportem-zkonsultacji-spolecznych-dotyczacych-komiteturewitalizacji-65612/

11. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla
słupskich NGO!
Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza słupskie
organizacje pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w
zakresie funkcjonowania NGO.
Pracownicy CIO dyżurują w każdy wtorek i czwartek w
godz. 15.00-18.30 w Słupskim Centrum Organizacji
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul.
Niedziałkowskiego 6.
Wsparcie realizowane jest w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Miasta Słupska.
12. 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. Punkt Informacyjny OWES mieści się również
w Lęborku ul. Krzywoustego 1.
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,
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej
przez PES,
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci
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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.
Informacje udzielane są:
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.)
oraz w Lęborku, przy 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 przy ul. Krzywoustego 1 pok. 135 (I p.).

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 w
przygotowaniu 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.
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 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
9. szkolenia zawodowe i branżowe.
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
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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
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,
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
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