OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
1. Młodzi - czas na Was! Młodzieżowa Szkoła Liderów
Przedsiębiorczości Społecznej ruszyła!

BIULETYN
INFORMACYJNY
09/2018
Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparciepodmiotow-ekonomii-spolecznej/

Na co dzień działasz na „swoim podwórku” i motywujesz
innych do działania?
A może masz na koncie realizację pierwszych inicjatyw i
przedsięwzięć lokalnych?
Ta szkoła jest dla Ciebie!
Wszystkie informacje znajdziecie w załącznikach
dostępnych na stronie internetowej: http://owescio.pl/mlodzi-czas-na-was-mlodziezowa-szkola-liderowprzedsiebiorczosci-spolecznej-ruszyla/
Szczegółowe informacje na stronie:
http://owes-cio.pl/
2. Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej
Informujemy o Funduszu Gwarancyjnym dla sektora
ekonomii społecznej. Mogą z niego korzystać podmioty
ekonomii społecznej ubiegające się o kredyty w bankach
spółdzielczych. Korzystne warunki gwarancji, w tym niska
prowizja oznacza preferencyjne warunki. Warto zapoznać
się z tą ofertą i pamiętać o takiej możliwości, przy
planowaniu kredytu na bieżącą działalność, na cele
rozwojowe lub inwestycyjne.

Zgodnie ze standardami wsparciem w tym zakresie służy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
słupskim.

3. Spotkanie regionalnych sieci współpracy Podmiotów
Ekonomii Społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Pomorskiego zaprasza dyrektorów/ki Centrów Integracji
Społecznej/Klubów Integracji Społecznej na dwudniowe
spotkanie regionalnych sieci współpracy OWES oraz
regionalnych sieci współpracy PES, organizowane w
ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system
przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata
2015-2018”.
Tematem spotkania będą min. zagadnienia związane ze
sprawozdawczością oraz standaryzacją usług Centrów i
Klubów Integracji Społecznej.
Spotkanie odbywać się będzie w terminie 24 – 25
września 2018 roku, w Hotelu 77, ul. Kaperska 77,
Chałupy.
Zapewniamy Państwu bezpłatny udział, wyżywienie
i nocleg w hotelu o standardzie*** w pokojach
dwuosobowych.
Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na podstawie
zgłoszeń do dnia 20 września 2018 r.
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Więcej informacji udzieli:
Martyna Bomba
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Telefon: 58 326-88-96

5. Konkurs Grantowy w ramach Funduszu Inicjowania
Rozwoju
Jesteś pomorską organizacją
przedsiębiorstwem społecznym?

pozarządową

lub

4. II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Dostrzegasz potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu
lub w skali całego Pomorza?

II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – trwa
rekrutacja na bezpłatną konferencję, Gdańsk, 03.10.2018,

Masz pomysł na zmianę?

Młodzi bierni zawodowo to wciąż nieodkryty potencjał
rynku pracy. Czy pomorscy pracodawcy chcą ich
zatrudniać?
Jak zachęcić młode osoby bierne zawodowo do
podejmowania pracy?
Porozmawiamy o tym na II Forum Pomorskiego
Obserwatorium Rynku Pracy, które odbędzie się
3 października b.r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w
Gdańsku, przy ul. Ołowianka 1.
W programie:
· wystąpienie Michała Zawadki: trenera komunikacji i
autora
bestsellerowych
książek
motywacyjnych,
dotyczące sposobów inspirowania młodych osób do
rozwoju,
· pojedynek na argumenty, czyli debata w stylu
oksfordzkim nad tezą „Młodzi bierni zawodowo stanowią
istotny potencjał kadrowy dla pracodawców” prowadzona
przez dr Wojciecha Bizona, UG.

To konkurs dla Ciebie!
1.Zachęć partnerów z biznesu i sektora publicznego.
2.Opracuj koncept i wyślij do nas do 3 października 2018
roku.
3.Zapoznaj się z regulaminem.
Dlaczego warto?
-Do zdobycia nawet 25 000 zł. na realizację partnerskiej
inicjatywy!
-Możliwość
poznania
tajników
pitchingu
oraz
crowdfundingu w ramach profesjonalnych warsztatów.
-Stworzenie kampanii crowdfundingowej pod okiem
ekspertów.
Startuje kolejny konkurs w ramach Funduszu Inicjowania
Rozwoju. 4 edycja Konkursu jest możliwa dzięki wsparciu
Partnera Głównego: POLPHARMA i Partnera Funduszu:
LPP
Poszukujemy najciekawszych pomorskich inicjatyw
międzysektorowych. Jeżeli działasz w swojej społeczności
lokalnej, jeżeli masz pomysł na zmianę w swoim otoczeniu
lub w skali całego Regionu, odezwij się!

Jedna teza, dwie drużyny, wiele argumentów – a Ty? W
której drużynie chciałbyś być?

Konkurs trwa do 3.10.2018.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i zapraszamy do
rejestracji na stronie EVENEA do 26.09.2018 r.

Więcej informacji na stronie:
www.forumrozwoju.org.pl

Liczba miejsc ograniczona.

6. Społecznik Roku 2018 – nabór wniosków

Więcej informacji:
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z
Pomorskim Obserwatorium Rynku Pracy
tel. (58) 32 64 892, (58) 32 64 886.

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz
innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się
społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci
lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej,
jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku”
tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków
upływa 1 października 2018 roku.
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Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika
„Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje
pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne,
firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod
warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej
udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów:
jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii
ogólnopolskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną
zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika
Newsweek Polska.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale
Pomorskim PFRON w Gdańsku,
przy ul. Grunwaldzkiej 184 lub telefonicznie pod numerem
(58) 350 05 00.

W załączeniu przesyłamy wniosek zgłoszeniowy wraz z
regulaminem, a także szczegółowe informacje o
konkursie.

8. Przedłużone pożyczki z funduszu POWER TISE

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r.
(włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

przed miesiącem, dzięki nowej umowie z bankiem BGK,
TISE – Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
ponownie uruchomiło preferencyjny fundusz pożyczkowy

Więcej informacji na stronie:
www.spolecznikroku.newsweek.pl
https://www.facebook.com/spolecznikroku/

7. Zdobądź środki na wkład własny
Do 30 listopada 2018 roku można składać wnioski o
dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w
projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób
niepełnosprawnych
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru
E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
Adresatami programu mogą być: gminy, powiaty oraz
organizacje pozarządowe.
Zgodnie z warunkami brzegowymi obowiązującymi w
2018 roku Projektodawcy obszaru E
w ramach
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”
mogą uzyskać do 9.000,00 zł na każdą osobę
niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z
rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co
najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz
organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego
Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2018 roku.
Procedury realizacji oraz załączniki, w tym wniosek o
dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie
Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce:
Programy i zadania PFRON –> Programy i zadania
realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic
między regionami III.

Więcej informacji na stronie:
https://ngo.powiat.tczew.pl/aktualnosci_ngo/zdobadzsrodki-wklad-wlasny.html

Szanowni Państwo,

dla podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z pierwotną
umową (grudzień 2016) do 30 czerwca 2018 roku TISE
powinno udzielić pożyczek o wartości prawie 29 mln. zł.
Ponieważ tak się stało więc Bank BGK zdecydował o
powierzeniu TISE następnych środków i przedłużeniu
funkcjonowania Funduszu do końca roku 2019!
Fundusz jest finansowany w ramach unijnego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 20142020.
Środki pożyczkowe są więc wciąż dostępne i jeśli
podmioty ekonomii społecznej będące pod Państwa
opieką, szukają właśnie preferencyjnego finansowania to
serdecznie zapraszamy je do TISE!
Pożyczki są udzielane mikro, małym i średnim
organizacjom (zatrudniającym do 250 osób) – zarówno
społecznym start-up’om („Pożyczka na start” – do 100 tys.
zł, do 5 lat, oprocentowanie 0,88% w skali roku) jak i
podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku
dłużej niż rok („Pożyczka na rozwój” – do 500 tys. zł, do 7
lat, oprocentowanie od 1,75% w skali roku).
Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie
redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc
pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki
muszą generować korzyści społeczne!
Zapraszamy do kontaktu z doradcami z Działu Ekonomii
Społecznej TISE, którzy odpowiedzą na każde pytanie i
rozwieją każdą wątpliwość. Na kontakt z Waszą
organizacją czeka: Teresa Zagrodzka, Magdalena
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Czuchryta, Anna Litwiniuk, Piotr Borkowski i Filip
Wadowski tel. 22 636 07 40 lub mailowo: pes@tise.pl
Więcej informacji na stronie:
www.tise.pl
9. Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia
2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu
Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9
Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).
W ramach Projektu oferowane są podmiotom ekonomii
społecznej preferencyjne pożyczki, a na przestrzeni 2017
r. zakres wsparcia rozszerzony zostanie o gwarancje i
reporęczenia.
Projekt ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii
społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych form
finansowania, tj. np. pożyczek. MRPiPS przeznaczył na ten
cel łącznie ok. 143 mln zł.

Więcej informacji na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparciepodmiotow-ekonomii-spolecznej/
10.
KONSULTACJI
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZAPROSZENIE
DO
KONSULTACJI
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA
ROK 2019
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, do
konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu
Województwa
Pomorskiego
z
organizacjami
pozarządowymi na rok 2019".
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z
projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w
odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:
· na stronach internetowych Urzędu:
www.pomorskie.eu oraz www.rops.pomorskie.eu
· na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego
www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp
· na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa
21/27;
· w Biurze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, p. 330, w godzinach od
7.45 do 15.45.
Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie:
od 14 września 2018 r. do 24 września 2018 r. za pomocą
formularza w wersji Word dostępnego na stronie
https://rops.pomorskie.eu
oraz podczas spotkań
konsultacyjnych.
WYPEŁNIONY, PODPISANY I ZESKANOWANY FORMULARZ
NALEŻY
PRZESŁAĆ
NA
ADRES
EMAIL:
M.JULKOWSKA@POMORSKIE.EU W TERMINIE DO
24.09.2018 ROKU, DO GODZINY 15.45.
Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie
konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Osobami do kontaktu są:
-Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, tel.: 58 32 68 572,
-Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel.: 58 32 68
897.
Więcej informacji na stronie:
www.rops.pomorskie.eu
11. Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjnodoradcze 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.
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Wsparcie realizowane jest w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka.
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 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.
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
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.:
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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.
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
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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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