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1. Konsultacje Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Pomorskiego z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2018 
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza  
zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. 
Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) do 
konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu 
Województwa Pomorskiego z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018". 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w 
terminie: od 14 sierpnia do 14 września 2017 roku.  

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy 
przesłać na adres: m.witkowska@pomorskie.eu w 
terminie do 14 września br. 

Szczegółowe informacje: 
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-
/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-
wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-
organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-
art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-
projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F 
 

2. Kwalifikacje dla Pomorzan 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 
Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt partnerski – Liderem jest Fundacja Gospodarcza, a 
Partnerami Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Sp. z o.o. oraz Open Education Group Sp. z o.o. 

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty 
edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 
osób (129K, 309M)  pracowników MMŚP i podmiotów 
ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności 
zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, 
realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia 
wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą 
potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników. 
 
Więcej informacji: 
http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-
realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html 
 
3. Rusza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach 

Programu „Równać Szanse” 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi w 

wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości do 20 tys. 

mieszkańców na dobry start w dorosłe życie. Nabór 

potrwa do 25 października br. 

 

W konkursie będą mogły startować organizacje 

pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i 

fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez 

Starostów, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, oraz 

biblioteki i domy kultury, które od roku 2008 zrealizowały 

co najmniej jeden projekt w ramach Regionalnego 

Konkursu Grantowego. 

 

Szczegółowe informacje:  

http://www.rownacszanse.pl/i359 

 

mailto:m.witkowska@pomorskie.eu
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/bgdGqfuRrkem/content/marszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek?_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect=%2F
http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html
http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rownacszanse.pl%2Fi359&h=ATOHRg-iEO8XTRBElt72NEl9LPUQ8wqP5uObdfv5JqeWRGWGQGqADHKib74AmMeqJ9c5AZn6CTAufSvH9Ye7K_Qp8_tmKpqkWh3da8tbRz1O52LE3oOssxYOhwJrXUSw3YzZkPN_jNPp8Iow1A&enc=AZMWRk0-1XyutrwPmpQpTGIMWOOPoxnjD-pDx9w4kj9nuWbvrW-MXe-4MtausMxra9dLVh2Btq8imxGKB5DOkTZpIMTFipAJ2geTxEfkHuBU-I-WiKXNmKuUV6mazNkcTGLCaV8XLIcOFSzyuyxGzHFYgFVJcmhpLSTtNx4HSAVQxmwXpXkvgY3ElFcyIfEQhzB4-Og7X-Ia3e53m4nmBoxp&s=1


 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

4. INNOWACJE SPOŁECZNE! Nabór do projektu 

Trwa rekrutacja do Inkubatora mikro-innowacji „Małe 
Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” 
Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.  
 
Konkurs dotyczy poszukiwania rozwiązań, które 
skutecznie pomogą w aktywizacji zawodowej osób 
oddalonych od rynku pracy.  
 
Zgłoszenia do Inkubatora przyjmujemy w czterech turach. 
Nabór w ramach trzeciej tury oficjalnie rozpoczynamy w 
dniu 7 lipca 2017 r. Zapraszamy do przesyłania 
formularzy, nabór trwa do 31.08.2017r.  
 
Więcej informacji: 
http://www.spoldzielnie.org/innowacje  
 

5. Z perspektywy NGO. Zasady ogólne w KPA 

1 czerwca 2017 r. weszła w życie duża zmiana Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Jest to główny akt 
regulujący sposób działania administracji publicznej. Ma 
też ogromne znaczenie dla organizacji pozarządowych. 
Dotyczy NGO, które współpracują, ale też spierają się z 
urzędnikami. Przepisy kodeksu stosuje się przy udzielaniu 
dotacji i większości kontroli np. tych prowadzonych przez 
ZUS. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2087118.html  
 

6. Obowiązek złożenia oświadczenia ze wskazaniem 

m.in. rodzaju świadczonych usług 

Agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie 
ustawy wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia są zobowiązane, w terminie do 
dnia 31 sierpnia 2017 r., do złożenia marszałkowi 
województwa właściwemu ze względu na siedzibę 
podmiotu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, oświadczenie ze 
wskazaniem m.in. rodzaju świadczonych usług. 

Formularz wniosku o zmianę danych dostępny jest na 
stronie www.stor.praca.gov.pl 
 
Bezpośredni link:  
https://www.praca.gov.pl/formularze/wizualizacja/pdf?
kodFormularza=KRAZ-AKT 
 
Uprzejmie informuję , iż z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły 
w życie zmiany w  ustawie o zatrudnianiu pracowników  

tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 
poz. 962), zmieniającej między innymi ustawę o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie 
przepisów dotyczących agencji zatrudnienia.  
 
Najważniejsze zmiany dotyczą: 

1. Wprowadzenia dwóch certyfikatów jeden 
certyfikat uprawniający do świadczenia trzech 
usług (pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz 
osobny certyfikat uprawniający do świadczenia 
pracy tymczasowej. 

2. Wprowadzenia wymogu posiadania certyfikatu 
marszałka województwa na świadczenie usług w 
zakresie pracy tymczasowej przez podmioty 
posiadające siedzibę na terenie UE/EOG. 

3. Wprowadzenia certyfikacji działalności 
gospodarczej z zakresu pośrednictwa pracy 
polegającej na kierowaniu cudzoziemców do 
pracy do polskich podmiotów. 

  
Agencjom zatrudnienia, które złożą ww. oświadczenie, 
marszałek województwa, w terminie do dnia 31 grudnia 
2017 r., wyda certyfikaty o dokonaniu wpisu tych agencji 
do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia, odrębne do świadczenia usług, o których 
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3 ustawy zmienianej w art. 5 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i do świadczenia 
usługi pracy tymczasowej, zgodnie z usługami, które 
zamierzają świadczyć, wskazanymi w oświadczeniu. 
Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów zachowują ważność do dnia wydania nowych 
certyfikatów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 
2017 r.  
 
Po terminie 31 grudnia 2017 certyfikaty wydane na 
dotychczasowych zasadach tracą ważność. 
 
Agencje zatrudnienia posiadające w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia są zobowiązane, w 
terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., do złożenia 
marszałkowi województwa właściwemu ze względu na 
siedzibę podmiotu informacji o adresach lokali, o których 
mowa w art. 19fa ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 
Agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawić 
marszałkowi województwa informację o działalności 
agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19f ust. 1 i 2 
ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, za 2017 r., na zasadach określonych w 
przepisach dotychczasowych (zmianie ulega formularz  
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informacji o działalności agencji zatrudnienia). 
  
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod nr tel. 
58/32 61 831. 
 

7. Forum Organizacji Pozarządowych w Lęborku 

Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku oraz Rada Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Lęborskiego zapraszają na    
Forum Organizacji Pozarządowych. 
 
Spotkanie odbędzie się  14 września 2017 r. o godzinie 
16:00   w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,  
w Lęborku, ul. Krzywoustego 1. 

  
Zgłoszenia należy przesłać do 12 września 2017 roku  na 
adres mailowy: magdalena.pipka@gmail.com lub złożyć 
osobiście w biurze Stowarzyszenia EDUQ Lębork, ul. 
Krzywoustego 1/135.  
 
Program Forum i formularz zgłoszeniowy dostępne na 
stronie internetowej:www.eduq.pl   
 

8. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla 

pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej 

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie nagrody 
Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i 
nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej 
dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej z terenu województwa pomorskiego. 
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, 
prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające 
w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych. 

Nagroda jest przyznawana, w szczególności za: 

1. wdrażanie projektów aktywizacji i integracji 
społecznej skierowanych do osób wykluczonych 
społecznie, 

2. tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości 
usług instytucji pomocy społecznej, 

3. inicjowanie i wdrażanie programów służących 
zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów 
społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o 
partnerstwa lokalne, 

4. aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na 
rzecz rozwiązywania problemów społecznych, 

5. wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej, 
 

6. wspieranie i promowanie wolontariatu, 
7. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji 

i polityki społecznej, 
8. całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji 

społecznej. 
Mamy nadzieję, że coroczna nagroda za osiągnięcia w tym 
zakresie przyczyni się nie tylko do podniesienia prestiżu 
zawodu pracownika socjalnego, ale będzie zarazem 
dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku 
całej grupy zawodowej. 
 
Ustanowiona przez Marszałka Województwa Pomorskiego 
nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w 
formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki 
„Srebrnego Drzewka" nawiązującej do tradycji WZPS. 
 
Nagrody zostaną wręczone w listopadzie br. podczas 
konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej, a informacje o laureatach, za ich 
zgodą,  zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
Wnioski należy przesyłać w terminie do 25 września 2017 
roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 

 
Kontakt w sprawie: 
Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816 

Więcej informacji na stronie:  
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-
/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/nagroda-
marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-dla-pracownikow-
jednostek-organizacyjnych-pomocy-
spolecznej?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2
Fstrona-glowna%2F-
%2Fasset_publisher%2FbgdGqfuRrkem%2Fcontent%2Fma
rszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-
zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-
wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-
projek%3F_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect%3D
%252F 
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http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/nagroda-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-dla-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2Fstrona-glowna%2F-%2Fasset_publisher%2FbgdGqfuRrkem%2Fcontent%2Fmarszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek%3F_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect%3D%252F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/nagroda-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-dla-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2Fstrona-glowna%2F-%2Fasset_publisher%2FbgdGqfuRrkem%2Fcontent%2Fmarszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek%3F_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect%3D%252F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/nagroda-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-dla-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2Fstrona-glowna%2F-%2Fasset_publisher%2FbgdGqfuRrkem%2Fcontent%2Fmarszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek%3F_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect%3D%252F
http://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/nagroda-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-dla-pracownikow-jednostek-organizacyjnych-pomocy-spolecznej?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2Fstrona-glowna%2F-%2Fasset_publisher%2FbgdGqfuRrkem%2Fcontent%2Fmarszalek-wojewodztwa-pomorskiego-zaprasza-zainteresowane-organizacje-pozarzadowe-i-podmioty-wymienione-w-art-3-ust-3-w-w-ustawy-do-konsultacji-projek%3F_101_INSTANCE_bgdGqfuRrkem_redirect%3D%252F
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9. IXI Spotkanie Loży Mentorów. „Ekonomia społeczna – 

czy to nowy sektor gospodarki?” 

Gościem spotkania będzie Piotr Wołkowiński - changemaker - 
ekspert ekonomii społecznej, który opowie o swoich 
doświadczeniach z biznesem społecznym i innowacjami 
społecznymi. 
 
Rejestracja Evenea: https://19lozamentorow.evenea.pl/ 
 
Opłata na cele statutowe Fundacji Forum Mentorów wynosi 20 
PLN (poczęstunek). 
 
Program spotkania: 
17.00 - 17.15 - Powitanie - Alicja Gotowczyc – prezes Forum 
Mentorów 
17.15 - 18.00 - "Ekonomia społeczna - czy to nowy sektor 
gospodarki?" wywiad z Piotrem  Wołkowińskim moderowany 
przez Hannę Gałusa 
18.00 - 18.15 - "Mentoring dla Ekonomii Społecznej” - Hanna 
Gałusa wiceprezes Forum Mentorów 
18.15 -19.00 - Dyskusja i Networking 
19.00 - Podsumowanie i zakończenie spotkania 
 

10. Jaka będzie ekonomia społeczna i solidarna? 

Powstają założenia do ustawy o ekonomii społecznej i 
solidarnej. Długi proces nie zaczął się dziś, ale do finiszu 
daleko. Mimo to debata jest gorąca. Zachęcamy więc do 
zapoznania się z dokumentem, który budzi tyle emocji. 
 
Założenia opisują projekt ustawy, która będzie miała 6 
rozdziałów. Pierwszy zawiera przepisy ogólne – m.in. 
definicje. Wśród nich znajdziemy dwie kluczowe dla 
projektu: definicję ekonomii społecznej i definicję 
ekonomii solidarnej. 
 
Ekonomia społeczna to forma aktywności obywatelskiej i 
społecznej, która realizuje cele społeczne poprzez 
działalność pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą, oświatową lub kulturalną w ramach 
podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Ekonomia solidarna to zinstytucjonalizowana forma 
działalności podmiotów ekonomii społecznej, w 
szczególności w ramach przedsiębiorstw społecznych, 
która służy: 

 tworzeniu miejsc pracy w celu aktywizacji oraz 
reintegracji zawodowej i społecznej osób  
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
tworzeniu jednostek reintegracyjnych 
przygotowujących do trwałej aktywności 
zawodowej i społecznej; 
  

 świadczeniu usług społecznych użyteczności 
publicznej, oraz 
  

 realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju 
lokalnego. 

 
Czemu ma służyć takie rozróżnienie? „Dotychczas 
zawężano pojęcie ekonomii społecznej wyłącznie do 
podmiotów realizujących cele prozatrudnieniowe. Takie 
podejście eliminowało z polityk publicznych znaczącą 
część sektora ekonomii społecznej, pomimo że wszystkie 
podmioty obywatelskie i spółdzielcze spełniały cechy 
ekonomii społecznej. W ten sposób niewykorzystany i 
marginalizowany był istotny potencjał sektora ekonomii 
społecznej. Rozróżnienie pojęć ekonomii społecznej i 
ekonomii solidarnej pozwoli skorygować dotychczasową 
tendencję” – tłumaczą w założeniach autorzy. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2087182.html  
 

11. Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta 

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta 
przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i 
Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę 
społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. 
Nabór jest ciągły.  
 
O dotacje w ramach programu „Społeczeństwo 
Obywatelskie” oraz programu „Środowisko” mogą się 
ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub 
ochroną środowiska. 
 
Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować 
list zawierający opis projektu i szczegółowy plan 
finansowy. 
 
Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów. 
 
Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 
miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura 
rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.mott.org/work/grantseekers/  
 
 
 
 
 
 

https://19lozamentorow.evenea.pl/
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2087182.html
https://www.mott.org/work/grantseekers/
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12. Zapraszamy do Punktu Informacyjnego OWES 

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu 

Informacyjnego OWES w Lęborku. 

 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak: 
1. założyć podmiot ekonomii społecznej lub 

przedsiębiorstwo społeczne, 
2. pozyskać środki finansowe na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego, 
3. prowadzić działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą (w 
przypadku organizacji pozarządowych) 

4. skutecznie współpracować z innymi podmiotami 
i instytucjami, 

ta oferta jest dla Ciebie! 
 

 Punkt Informacyjny OWES w Lęborku, przy ul. 

Krzywoustego 1 pokój 135, prowadzony przez 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, czynny jest od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

kontaktu.  

 

13. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla 

lęborskich NGO! 

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 

pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w zakresie 

funkcjonowania NGO. 

 

Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 

godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 

Krzywoustego 1, pokój 135.  

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka. 

 

14. 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,  
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. 

 
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. 
 

5. Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, 
dostępne są w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 (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), 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 
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. 
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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 

 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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