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1. III Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku 

 
Fundacja Inicjowania Rozwoju "up Foundation" oraz 
Stowarzyszeniem EDUQ serdecznie zaprasza do 
uczestnictwa w 3 Lokalnym Forum Międzysektorowym w 
Lęborku. Spotkanie odbędzie się 18 października 
siedzibie Stowarzyszenia EDUQ przy ul. Krzywoustego 1 
w sali 125. 
 
Głównym tematem Forum będzie rola dialogu w 
budowaniu zrównoważonych relacji, a także etyka w 
codziennym działaniu biznesu, samorządu i organizacji 
pozarządowych. Przedstawiona zostanie również 
możliwości finansowania działań w 2019 roku inicjatyw 
partnerskich oraz zaprezentowana będzie ofertę Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich. 
 
Potwierdzenie uczestnictwa należy wysłać na adres: 
koordynator@upfoundation.pl 
 
Forum jest realizowane w ramach projektu Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej "Pomorski system 
przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju 
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 
2015-2018" w ramach Działania 06.03. Ekonomia 
społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

2. Koła gospodyń wiejskich z własną ustawą i 
osobowością prawną 
 
Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest już w 
Sejmie. Koła będzie łatwiej zakładać, zarejestrować i 

prowadzić. Będą mogły korzystać z dotacji. 
Projektodawca - rząd - bardzo się spieszy. Ustawa ma 
wejść w życie bez vacatio legis. 
 
W myśl projektowanej ustawy koła będą mogły działać na 
terenie jednej lub więcej wsi. Ale na terenie jednej wsi 
może działać tylko jedno koło. Nie można też być 
członkiem więcej niż jednego koła.  
 
Koło musi uchwalić statut. Ustawa wymienia jego 
elementy. W projekcie znalazła się też propozycja 
wzorcowego statutu dla koła, który można przyjąć jako 
swój. 
 
Koło podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z 
chwilą dokonania wpisu nabywa osobowość prawną. 
Najwyższą władzą w kole będzie zebranie członków. 
Koła gospodyń wiejskich będą też powoływać zarządy. 
Dopuszcza się nawet, żeby były to zarządy jednoosobowe. 
Ustawa stwarza kołom możliwość korzystania z dotacji.  
Koła będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję 
przychodów i kosztów. Ustawa zawiera również 
zwolnienie dla kół z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Pozwala też kołom wprost (art. 23) na 
działalność zarobkową i gospodarczą.  
 
Koła, które działają dziś, będą mogły w ciągu 6 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy dostosować statuty do 
wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić o rejestrację 
koła zgodnie z nowymi przepisami. Jednak te podmioty, 
które nie wyrażą zainteresowania rządowymi 
propozycjami, będą mogły funkcjonować na 
dotychczasowych zasadach.  
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Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich 
sprawować będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem 
Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  
 
Opisany w ustawie charakter koła, wymagania dotyczące 
statutu, organy władzy, możliwość prowadzenia UEPIK 
oraz składniki majątku upodabniają koła gospodyń 
wiejskich do organizacji pozarządowych – szczególnie do 
stowarzyszeń. Wydaje się jednak, że wybór organu 
nadzoru i brak powiązań z innymi przepisami wskazuje, że 
autorzy przedłożenia nie postrzegają kół jako jednego z 
wielu elementów trzeciego sektora.  
 
Ustawa trafiła już do Sejmu. Nie była konsultowana. 
Projektodawcy piszą, że sprawa jest pilna, nie rozwijają 
jednak tej myśli. 28 września spytaliśmy, czy w tworzeniu 
projektu brał udział Komitet ds. Pożytku Publicznego i 
inne „sektorowe” organy rządowe (Departament 
Społeczeństwa Obywatelskiego lub NIW), oraz czy projekt 
trafił do oceny Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Czekamy na odpowiedź. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2190452.html 
 
 

3. Jak Fundusze Europejskie wspierają osoby 50+ 
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 

Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne 

organizowane w dniu 24 października 2018 r. 

poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez 

osoby powyżej 30 roku życia, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej 

w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.   

W programie spotkania m.in.:  
 

 Fundusze Europejskie dla osób 50+. 
Wprowadzenie: 5 kroków jak skorzystać z 
dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze 
pojęcia, kryteria dostępu. 

 Aktualne i planowane wsparcie dla osób 50+ – 
Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia 
oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych. Uczestnik spotkania dowie się jak 
skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, 
komputerowych lub doskonalących umiejętności  
 
 
 

zawodowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich  
wskażą także jak pozyskać dotację na założenie 
własnej działalności gospodarczej.      

 Instrumenty zwrotne – Przedstawimy ofertę 
wsparcia zwrotnego jako alternatywę dla dotacji 
na założenie działalności gospodarczej i 
kształcenie.  

 Usługi społeczne dla mieszkańców Słupska – 
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Słupsku omówi założenia 
realizowanych projektów, skierowanych do 
mieszkańców Słupska. 

 Dni Ubezpieczonego w ZUS – Pracownicy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku powiedzą o 
prawach i obowiązkach ubezpieczonych. Będzie to 
także doskonała okazja do indywidualnej porady 
dotyczącej kwestii ubezpieczeń społecznych. 

 Aktywny senior – Poinformujemy na jakie 
wsparcie może liczyć osoba 60+. 

 Źródła informacji o Funduszach Europejskich 
 
 
Miejsce i termin spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 24 października 2018 r. w 
siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek 
Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala 
konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:40. 
 
 
Zgłoszenia: 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 
dnia 23 października 2018 r. wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomoskie.eu lub 
zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 
59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę 
uczestników spotkania. 
 
 
Kontakt: 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w 
Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub  
(59) 714 18 45 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-

informacyjne-w-slupsku-jak-fundusze-europejskie-

wspieraja-osoby-50- 

 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2190452.html
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-jak-fundusze-europejskie-wspieraja-osoby-50-
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-jak-fundusze-europejskie-wspieraja-osoby-50-
https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-jak-fundusze-europejskie-wspieraja-osoby-50-
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4.  Jak przebiega lustracja w spółdzielni socjalnej? 
 

Przyjrzymy się bliżej lustracji w spółdzielni socjalnej. 
Sprawdźmy jak w praktyce wygląda lustracja w spółdzielni 
socjalnej oraz czego można się spodziewać podczas jej 
przebiegu. 
 
WNIOSEK SPÓŁDZIELNI I UMOWA JAKO WARUNEK 
ROZPOCZĘCIA LUSTRACJI 
 
Na początek przypominamy, że lustracja odbywa się na 
wniosek spółdzielni. Pierwszym krokiem będzie złożenie 
stosownego wniosku do Ogólnopolskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych lub Krajowej Rady 
Spółdzielczej. To są dwie organizacje, które najczęściej 
dokonują lustracji w spółdzielni socjalnej. One wyznaczają 
też lustratorów, którzy faktycznie wykonują czynności 
lustracyjne. 
 
Po złożeniu wniosków następuje wycena lustracji, 
wyznaczenie lustratora lub lustratorów oraz podpisanie 
stosownej umowy między spółdzielnią, a podmiotem 
zarządzającym lustrację (OZRSS lub Krajowa Rada 
Spółdzielcza). 
 
Poszczególne kroki dotyczące postępowania lustracyjnego 
opisane są na stronie internetowej: 
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl 
 
 
Szczegółowe informacje na stronie:  
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-
lustracja-w-spoldzielni-
socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email
&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_pr
aktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D 
 
 

5.  Baza Podmiotów ekonomii społecznej 

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotował 
interaktywną mapę, na której możecie znaleźć podmioty 
ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim.  
 
Mapa znajduje się na stronie:  
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lvqP
OovH_fMdMb7XADi8YEkLiLCHCWeK&ll=54.20513486303
989%2C18.014065753539057&z=7 
 
 

6.  Ruszył Regionalny Konkurs Grantowy RÓWNAĆ 

SZANSE 2018 

Rusza naboru projektów w Regionalnym Konkursie 
Grantowym – organizacje pozarządowe, w tym 
Ochotnicze Straże Pożarne, a także domy kultury oraz 
biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. 
Dotacja przyznawana jest na półroczne działania 
młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i 
miast do 20 tysięcy mieszkańców. 
 
Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r., a same 
projekty będą realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 
sierpnia 2019 roku. 
 
Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w 
których młodzież poprzez aktywne działania będzie 
rozwijać swoje umiejętności społeczne, swoje pasje i 
zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi 
uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich 
samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech 
młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i 
zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do 
tego może być pasjonujące! 
Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku 
od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) 
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. 
mieszkańców). 
 
W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się 
o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum 
sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 
01.02.2019 r. a 31.08.2019 r. 
 
O dotację mogą ubiegać się organizację z miejscowości 
do 20 tysięcy mieszkańców: 
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki 
– miejskie i gminne domy kultury 
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie 
stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji 
prowadzonej przez Starostów) 
– Ochotnicze Straże Pożarne 
– nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć 
organizację pozarządową. 
 
Zanim złożysz wniosek upewnij się czy: 
1. projekt dotyczy młodzieży w wieku 13 – 19 lat 
2. projekt dotyczy młodzieży z miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców 
3. siedziba wnioskodawcy mieści się w miejscowości do 20 
tys. mieszkańców 
 

https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-lustracja-w-spoldzielni-socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_praktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-lustracja-w-spoldzielni-socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_praktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-lustracja-w-spoldzielni-socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_praktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-lustracja-w-spoldzielni-socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_praktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiega-lustracja-w-spoldzielni-socjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_praktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lvqPOovH_fMdMb7XADi8YEkLiLCHCWeK&ll=54.20513486303989%2C18.014065753539057&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lvqPOovH_fMdMb7XADi8YEkLiLCHCWeK&ll=54.20513486303989%2C18.014065753539057&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lvqPOovH_fMdMb7XADi8YEkLiLCHCWeK&ll=54.20513486303989%2C18.014065753539057&z=7
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4. wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do 
udziału w konkursie (patrz punkt 5 Zasad programu) 
5. Twoje działania zaplanowane są na min. 6 pełnych 
miesięcy 
6. czas realizacji projektu mieści się w terminie między 
01.02.2019 a 31.08.2019 
7. wnioskowana kwota dotacji wynosi max. 8.500 zł 
8. wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, 
aparatów fotograficznych, mebli, instrumentów 
muzycznych, oprogramowania itp.) oraz remonty nie 
przekraczają 25% kwoty dotacji 
9. budżet nie zawiera kosztów niekwalifikowanych (patrz 
punkt 7 Zasad programu) 
10. Koszty obsługi projektu (telefon, poczta, obsługa 
konta bankowego, dojazdy) nie przekroczą 10% 
wnioskowanej kwoty 
 
 
Więcej informacji na stronie:  

http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-
konkurs-grantowy-rownac-szanse-2018/ 
 
 

7.  Laureaci 8. edycji Konkursu es 

 

Poznaliśmy wyniki tegorocznego konkursu [eS] o nagrodę 

im. Jacka Kuronia! 

 

Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne 

Roku 2018 

 

Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka 

 

Gospoda Jaskółeczka prowadzi działalność 

gastronomiczną i cateringową. Dba o jakość serwowanych 

potrawy, ale też o to, by były oferowane w przystępnych 

cenach. Stawia przy tym na profesjonalną i życzliwą 

obsługę gości. Z powodzeniem wykorzystuję też swoją 

przestrzeń na działania integrujące lokalną społeczność w 

ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych na 

radomskim Michałowie. Zatrudnia osoby z 

niepełnosprawnościami i osoby chorujące psychiczne. 

 

Nagroda Pomysł na Rozwój 

 

Fundacja Polska Bez Barier 

Właściwie cała wizja, jaka stoi za działaniami Fundacji 

zawiera się w jej nazwie. Fundacja działa po to, by 

likwidować bariery i projektować dostępną dla wszystkich 

 przestrzeni i usługi. Promuje też zmiany, które włączają 

osoby z niepełnosprawnościami w główny nurt życia 

społecznego i kulturalnego w Polsce. 

 

Nagroda Odkrycie Roku 

 

Kuchnia Konfliktu 

Kuchnia konfliktu oferuje klientom posiłki z krajów 

pochodzenia migrantów i uchodźców, których zatrudnia. 

Potrawy przygotowywane są i sterowane przez nich 

samych, w restauracji na ulicy Wilczej w Warszawie. 

Kuchnia Konfliktu prowadzi też warsztaty i spotkania 

integrujące migrantów i uchodźców z lokalna 

społecznością, na przykład przy okazji wspólnego 

przygotowywania przetworów. Świadczy też usługi 

cateringowe podczas lokalnych wydarzeń, dając tym 

samym szansę mieszkańcom Warszawy na poznanie ludzi 

wielu kultur i spojrzenia na nich przez pozytywny pryzmat 

kultury kulinarnej krajów z których pochodzą. 

 

Nagroda Publiczności 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE  

ARTE oferuje usługi budowlane, remontowe i 

porządkowe, wykonuje także nadruki na ceramice i 

tekstyliach, a od niedawna produkuje też meble na 

wymiar. Jak sami mówią: inwestują w ludzi z „niewygodną 

przeszłością”. Dając prace, pomagają w wychodzeniu z 

nałogów, biedy i bezdomności. Pracownicy Spółdzielni 

Arte to świetni fachowcy, prawdziwe „złote rączki” i to 

dzięki nim usługi spółdzielni są najwyższej jakości. 

 

Więcej informacji na stronie:  

https://www.konkurs-es.org/ 

 

8.  Konkurs MSiT: „Upowszechnianie sportu dzieci i 

młodzieży” 

 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na 
dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć 
sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla 
Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i 
młodzieży”. 
 
Zadania przewidziane do realizacji: 
 
Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 
wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku, na 
dofinansowanie realizacji trzech zadań: 
 

http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2018/
http://stowarzyszenieswiatowid.pl/ruszyl-regionalny-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2018/
https://www.konkurs-es.org/
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zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, 
ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - 
łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł; 
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane 
w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł; 
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota 
dofinansowania – 5 mln zł. 
 
Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których: 

 wykazano odpowiedni zasięg i potencjał 
organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący 
prawidłową realizację zadania; 

 wykazany będzie udział środków samorządowych; 

 uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w 
miejscowościach, w których nie ma krytej 
pływalni (dot. zadania nr 2); 

 w trakcie naboru zapewniono powszechny i 
systematyczny udział w zajęciach; 

 przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację 
kosztów; 

 uwzględniono działania służące integracji 
społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez 
sport; 

 zaplanowano udział w realizacji zadania 
wolontariuszy; 

 wykazano stosowne doświadczenie w realizacji 
zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z 
udziałem środków publicznych. 

 
Wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. 
osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki 
kurierskiej; 
 
O terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie 
przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie 
może wykraczać poza termin składania wniosków); 
 
Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić 
elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu 
elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami 
należy go 
wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w 
przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie 
– każdy w oddzielnej kopercie) na adres: 
 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla 
Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z 
dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów - 
2019” 

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji 
papierowej nie będą rozpatrywane; 
Analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie 
w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji 
papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną 
przesłaną w systemie AMODIT. 
 
Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki 
publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w 
decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 
października 2018 r. 
 
Uwaga : Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić 
wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora 
wniosków Amodit. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-

powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-

w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-

w.html 

9.  Kolejny konkurs grantowy Funduszu Civitates 

 
Funduszu na rzecz demokracji i solidarności w Europie 
(Civitates) ogłosił kolejny konkurs grantowy. Termin 
składania koncepcji projektów upływa 30 listopada 
2018r. 
 
Funduszu na rzecz demokracji i solidarności w Europie 
(Civitates) to przedsięwzięcie kilkunastu fundacji 
eruopejskich i amerykańskich, zainicjowane na konferencji 
Europejskiego Centrum Fundacji w Warszawie w maju 
2017 roku. 
 
Tym razem konkurs dotyczy wyzwań, szans i zagrożeń dla 
społeczeństwa obywatelskiego i demokracji związanych z 
komunikacją i (dez)informacją w mediach 
społecznościowych. 
 
 Finansowanie jest dostępne dla niezależnych organizacji, 
które starają się: 
 

 Analizować wpływ cyfryzacji na jakość 
publicznego debaty w Europie; 

 Ujawniać problemy wpływające na jakość debaty 
publicznej i struktury demokratycznej w Europie; 
lub 

 Poprawiają funkcjonowania cyfrowego 
ekosystemu informacji (np. rolę platform 
technologicznych, branży reklamy cyfrowej, 

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html
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 podmiotów politycznych) i jego otoczenia prawnego 
poprzez inicjatywy rzecznicze. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://civitates-eu.org/calls-for-proposals/ 

 

10.  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. 

 

11.  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 

https://civitates-eu.org/calls-for-proposals/
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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. 
 
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), 
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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
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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