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1. Wystartował konkurs na projekty z zakresu edukacji 
globalnej 

 
Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczęła nabór 
wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich 
organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów 
z zakresu edukacji globalnej. Termin zakończenia naboru 
to 10 sierpnia 2018 r. 
 
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie w 2 
ścieżkach, w zależności od poziomu doświadczenia 
wnioskodawcy: 
 

 W ścieżce A – od 20 000 zł do 35 000 zł (słownie: 
od dwudziestu do trzydziestu pięciu tysięcy 
złotych). 

 W ścieżce B – do 8 000 zł (słownie: do ośmiu 
tysięcy złotych). 

 
Łącznie rozdysponowana zostanie kwota 478 060 zł. 
 
Więcej szczegółów, w tym regulamin, link do generatora 
wniosków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz informacja o spotkaniu i webinarium informacyjnym - 
na stronie http://fed.org.pl/globalna/oferta/  
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://fed.org.pl/globalna/oferta/ 
 
 
 

2. Akumulator Społeczny 2018 – dotacje na rozwój 
młodych organizacji pozarządowych 

 
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji 
pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego. 
 
*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z 
przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także 
organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!). 
 
Termin naboru wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 
2018. 
 
W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o 
grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji 
pozarządowej. 
 
W ramach niniejszego konkursu można złożyć 
maksymalnie jeden wniosek! 
 
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. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnos
ci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html 

http://fed.org.pl/globalna/oferta/
http://fed.org.pl/globalna/oferta/
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html
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3.  Konsultacje publiczne Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej 

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji publicznych 
projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program 
Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz 
załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii 
Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności 
Społecznej (KPRES). 

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe 
kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika 
przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych 
wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia 
efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, 
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług 
społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w 
zakresie rozwoju lokalnego. Prowadzone w Ministerstwie 
prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności 
na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

Termin zgłaszania uwag mija 23 lipca br. Uwagi należy 
zgłaszać na załączonym formularzu. 

Do pobrania na stronie: 
http://dobrarobota.org/konsultacje-publiczne-kpres/ 
 

4. Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW dofinansuje 

edukację ekologiczną 

 
Prawie 50 milionów złotych rozdysponuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i 
kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w 
ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna 
potrwają do 21 grudnia 2018 r. 
 
Na działania związane z kształceniem, wymianą 
najnowszej wiedzy oraz dotyczące wsparcia systemu 
edukacji w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, realizowane w formie 
konferencji, NFOŚiGW przewidział 1 mln zł dotacji i 0,1 
mln zł pożyczek na pokrycie wkładu własnego. Warunkiem 
zaakceptowania wniosku o dofinansowanie jest zasięg  

ponadregionalny projektu, czyli zapewnienie możliwości 
dostępu lub udziału w konferencjach osobom z co 
najmniej dwóch województw. 

Tymczasem aż 15 mln zł dotacji i 0,75 mln zł pożyczek na 
pokrycie wkładu własnego, NFOŚiGW przewidział na 
wyposażenie i doposażenie oraz adaptację, remont i 
rozbudowę centrów edukacyjnych poświęconych 
zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Zgłaszane do dofinansowania centra edukacyjne 
muszą mieć zasięg ogólnopolski, a planowany zakres prac 
powinien mieć wpływ na unowocześnienie i 
uatrakcyjnienie oferty programowej danego obiektu lub 
regionu w dostosowaniu do odbiorców, w tym osób 
niepełnosprawnych. Ogłoszony nabór dotyczy 
przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji 
polityki Ministra właściwego ds. środowiska i należy 
pamiętać, że złożenie wniosku musi być poprzedzone 
pisemnym wskazaniem przez Ministra Środowiska 
przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania. 

Z kolei na inne przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu 
dla realizacji polityki Ministra Środowiska zarezerwowano 
30 mln zł dotacji i 1,5 mln zł pożyczek na pokrycie wkładu 
własnego. Mowa tu o takich działaniach edukacyjnych – 
ogólnopolskich lub ponadregionalnych – jak: kampanie 
cross-mediowe, programy telewizyjne, radiowe, filmy, 
programy aktywnej edukacji, imprezy edukacyjne, 
konkursy, szkolenia, warsztaty, e-learning. W tym 
przypadku również trzeba pamiętać, że złożenie wniosku 
musi być poprzedzone pisemnym wskazaniem przez 
Ministra Środowiska przedsięwzięcia przedstawionego do 
dofinansowania. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ 
 
 

5. Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na 

członków Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 

zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia 

organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy 

mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych 

lub uprawnionych podmiotów.  
 

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 31 

lipca 2018 r. 

 

http://dobrarobota.org/konsultacje-publiczne-kpres/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/
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Na podstawie § 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w 

sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z 

2015 r., poz. 1706) ogłasza się informację o przystąpieniu 

do procedury naboru kandydatów na członków VI 

kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony 

pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.), 

zwaną dalej „ustawą”. 

 

Więcej informacji na temat zgłoszenia kandydata znajdą 

Państwo na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-

dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5074,Nabor-kandydatow-

ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-

Pozytku-Pu.html  

 
 

6.  Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla 

organizacji pozarządowych pn. „Szansa-Rozwój-

Niezależność” 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe 
do udziału w konsultacjach dotyczących założeń 
konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o 
zlecenie realizacji zadań nr 1/2018). W ramach konkursu 
będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 
stycznia 2019 roku. Uwagi można zgłaszać do 31 lipca 
2018 r. 

Konkurs obejmować będzie: 

1. kierunek pomocy 1 „wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy”; 

2. kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych”; 

3. kierunek pomocy 3 „wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

4. kierunek pomocy 4 „zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

5. kierunek pomocy 5 „poprawa jakości 
funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych”; 

6. kierunek pomocy 6 „upowszechnianie 
pozytywnych postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej 
niepełnosprawności”. 

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do 
założeń konkursu za pośrednictwem „Formularza 
zgłaszania uwag”. 

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: 
zadania_zlecane@pfron.org.pl, do dnia 31 lipca 2018 
roku. 

Szczegółowe informacje na stronie:  
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-
aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-
konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-
rozwoj-niez/ 
 

7.  Konsultacje programu współpracy na 2019 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 
2019 rok. 
 
Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego 
zamieszczono na stronie internetowej Powiatu 
Lęborskiego www.powiat-lebork.com oraz w BIP 
/zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2019/. 
 
Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, 
można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/. 
 
Uwagi należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego 
w Lęborku, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. 
Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub drogą mailową na adres 
edukacja@starostwolebork.pl z dopiskiem „projekt 
uchwały”. 
 
Uwagi do Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 
2019 rok można wysyłać w terminie od 18.07.2018r. do 
dnia 31.08.2018 r. 
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Lęborku. 
 

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr 
XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5074,Nabor-kandydatow-ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Pu.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5074,Nabor-kandydatow-ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Pu.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5074,Nabor-kandydatow-ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Pu.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/rada-dzialalnosci-pozyt/ogloszenia/5074,Nabor-kandydatow-ze-strony-pozarzadowej-na-czlonkow-Rady-Dzialalnosci-Pozytku-Pu.html
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Zadania_zlecane/Szansa-Rozwoj-Niezaleznosc/2018/Konsultacje/1-konsultacje_NGO_zalozenia_K1-2018_1_.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Zadania_zlecane/Szansa-Rozwoj-Niezaleznosc/2018/Konsultacje/1-konsultacje_NGO_zalozenia_K1-2018_1_.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
mailto:zadania_zlecane@pfron.org.pl
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konsultacje-dotyczace-zalozen-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych-pn-szansa-rozwoj-niez/
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konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 
 
Opinie anonimowe, niekompletne, niespełniające 
wymogów formalnych oraz dostarczone po wyznaczonym 
terminie konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
 
Szczegółowe informacje wraz z załącznikami na stronie:  
https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2019-
uop/konsultacje-programu-wspolpracy-na-2019-rok.html 
 
 

8.  Już w najbliższy weekend OWES zawita na Lęborskich 

Dniach  Jakubowych 

20-22 lipca 2018r. w Lęborku odbędzie się święto Patrona 
miasta św. Jakuba Ap.  Z każdym rokiem Lębork coraz 
bardziej kojarzy się turystom z tą właśnie, najważniejszą 
imprezą kulturalno-rekreacyjno-handlową w Lęborku, 
powiązaną z odpustem św. Jakuba Ap.  

Jarmark nawiązuje do tradycji spotkań kupców i 
rzemieślników, które organizowano w Lęborku od XIV 
wieku, łącząc wymiar religijno-duchowy z czysto 
handlowym. Reaktywowano go jako odpust w parafii św. 
Jakuba. Od tego czasu Jarmark co roku przyciąga tysiące 
turystów. 

Na tej wielkiej imprezie nie zabraknie przedstawicieli 
lokalnych organizacji pozarządowych, nowopowstałych 
podmiotów ekonomii społecznej oraz Punktu 
Informacyjnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
subregionie słupskim.  

Wszystkich serdecznie zachęcamy do odwiedzenia 
naszego stoiska!!! 

9.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz 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. 

 

 

10.  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 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  

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, 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. 

https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2019-uop/konsultacje-programu-wspolpracy-na-2019-rok.html
https://powiatleborski.bip.gov.pl/rok-2019-uop/konsultacje-programu-wspolpracy-na-2019-rok.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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.)  
 
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 pracoda- 
 
wcy 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. 
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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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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