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1. Granty na innowacje społeczne 

 
Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze 
kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany 
jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 
roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii. 
 
CEL GŁÓWNY projektu: zwiększenie wykorzystania 
innowacji społecznych w temacie kształcenia 
ustawicznego osób dorosłych (18-64 lata), zostanie 
osiągnięty dzięki inkubacji, rozwinięciu i przetestowaniu 
60 zalążkowych pomysłów zgłoszonych przez 
innowatorów z całej Polski.  
 
KOGO ZAPRASZAMY? 
1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na 
innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie 
kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na 
rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – 
INNOWATORZY SPOŁECZNI). 
2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe 
rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je 
przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani 
UŻYTKOWNICY INNOWACJI). 
Zapraszamy podmioty prywatne lub publiczne z różnych 
środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez 
względu na płeć i wiek, w tym m.in.: 

 organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją 
osób dorosłych (NGO), 

 przedsiębiorstwa, 

 instytucje szkoleniowe oferujące usługi 
edukacyjne, 

 instytucje publiczne zajmujące się obszarem 
kształcenia ustawicznego, 

 publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, 
wyższe szkoły zawodowe, 

 osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby 
zajmujące się kształceniem ustawicznym – 
edukatorzy, trenerzy, itp. 

CO OFERUJEMY? 
- Granty w wysokości średnio 35 000 zł. 
- Wsparcie Grantobiorców w procesie wypracowywania i 
przygotowania innowacji. 
- Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie 
włączenia innowacji do polityki i praktyki. 
KIEDY? 
Nabór Grantobiorców do projektu będzie się odbywał w 
trzech edycjach. Terminy naboru będą podawane do 
publicznej wiadomości minimum 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem rekrutacji do danej edycji naboru. W 
projekcie planowany jest nabór 60 grantobiorców. 
INFORMACJE DODATKOWE 
Przed złożeniem aplikacji zachęcamy do zapoznania się z 
zakładką FAQ oraz do zadawania pytań poprzez formularz 
kontaktowy lub mail: innowacje@newtechlodz.com 
 
Więcej informacji: http://inkubatorinnowacji.com/o-
projekcie/  
 

2.  Dotacje nawet do 20 tys. złotych! 

 
W październiku została zainaugurowana kampania 
społeczna "Siła Kobiet" skierowana do organizacji 
działających w sektorze pożytku publicznego. W imieniu 
organizatora - marki Vichy - serdecznie zapraszamy do 
udziału w programie, który daje szansę na pozyskanie 
mikrodotacji w wysokości 2000 zł lub dotacji w 
wysokości 20 000 zł.  
 

http://inkubatorinnowacji.com/faq/
mailto:innowacje@newtechlodz.com
http://inkubatorinnowacji.com/o-projekcie/
http://inkubatorinnowacji.com/o-projekcie/
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"Siła Kobiet" to program społeczny skierowany do 
organizacji działających w sektorze pożytku publicznego. 
Jednym z warunków przyjęcia do programu jest to, by 
aplikująca organizacja powstała z inicjatywy kobiet i nadal 
była przez nią zarządzana lub współzarządzana. Szansę na 
pozyskanie dotacji mają te organizacje, które złożyły 
raport finansowy za 2016r., a także spełniają pozostałe 
wymogi regulaminu. 
 
Organizacje mogą zgłaszać się do programu w ramach 3 
kategorii: Kobiety dla Zdrowia (działalność związana m.in. 
z profilaktyką zdrowotną), Kobiety dla Biznesu (działalność 
związana z aktywizacją zawodową i propagowaniem 
przedsiębiorczości kobiet) i Kobiety dla Społeczeństwa 
(działalność związana z ekologią, sztuką czy 
równouprawnieniem). 
 
Aby zgłosić swoją organizację do programu należy wejść 
na stronę www.poczujswojasile.pl, zapoznać się ze 
szczegółowym regulaminem, wypełnić formularz 
zgłoszeniowy i wysłać go do organizatorów nie później, niż 
do 30 listopada 2017 r. 
 
W Jury programu zasiadają kobiety reprezentujące różne 
doświadczenia życiowe i różne postawy: Paulina 
Młynarska - przewodnicząca jury; Bianca-Beata Kotoro - 
psychoseksuolog, psychoonkolog, terapeuta i psycholog 
społeczny; Dr n. med. Beata Imko-Walczuk - lekarz 
dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej; 
Izabela Dembicka-Starska - Członkini zarządu 
Stowarzyszenia Klon/Jawor. Certyfikowana trenerka, 
prowadząca szkolenia dla NGO głównie z promocji i 
współpracy z mediami oraz Magdalena Kosińska - 
doświadczona mentorka i liderka biznesu w branżach 
FMCG i kosmetycznej. Wielbicielka Italii i dwójki swoich 
synów. Dyrektor marketingu marki Vichy. 
 
Dodatkowe informacje o programie można także uzyskać 
droga mailową pod adresem zapytaj@lbrelations.pl lub 
pod numerem telefonu +22 839 99 70. 
 
Więcej informacji na stronie:  
www.poczujswojasile.pl 
 

3. Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie 

akredytacji „AKSES” – edycja 2017/2018 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do 
składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” 
Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej „OWES”. 
 
Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na 
 

podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy            
i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie 
przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac.    
i Pol. Społ. poz. 21). 
Sposób złożenia wniosku 
Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w 
postaci elektronicznej, przesyłając na adres: 
akses@mrpips.gov.pl.  
 
Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia 
ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r. Kolejne nabory będą 
ogłaszane sukcesywnie. 
 
Wnioskodawca zobowiązany jest: 
Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie 
akredytacji „AKSES”. 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty. 
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy; 

2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja 
pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o 
którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku realizuje usługi 
wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.: 

a) usługi animacji lokalnej, 
b) usługi rozwoju ekonomii społecznej; 
c) usługi wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych. 
 
Podmiot uprawniony, składa wniosek samodzielnie lub w 
partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza 
działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty 
przyznania akredytacji „AKSES”. 
WAŻNE! 

 Podmiot uprawniony, w ramach danego 
województwa, może złożyć jeden wniosek o 
przyznanie akredytacji „AKSES” w trwającym 
naborze. 

 Dane partnerstwo lub OWES może złożyć wniosek 
tylko w jednej ścieżce w trakcie aktualnego 
naboru.  

 W przypadku gdy wniosek zostanie odrzucony, 
możliwość złożenia go ponownie w drugiej ścieżce  
 

http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx
mailto:zapytaj@lbrelations.pl
http://www.vichy.pl/artykul/poczuj-swoja-sile/a65722.aspx
mailto:akses@mrpips.gov.pl
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html#_ftn1
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jest dopuszczalna nie wcześniej, niż po upływie 6-
miesięcy. 

 
Wyjątek: Podmiot uprawniony może złożyć drugi wniosek 
w ramach tego samego województwa pod warunkiem: 

a) złożenia go w partnerstwie z innymi podmiotami, 
b) wykazania, że dysponuje zasobami niezbędnymi 

do równoległego działania w ramach dwóch 
OWES, 

c) wykazania w każdym z wniosków odrębnych (nie 
pokrywających się) osiągniętych dotychczas 
rezultatów, o których mowa w dalszej części 
ogłoszenia (por. „Sposób oceny merytorycznej 
wniosków o akredytację”). 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl 
 

4. Konkurs MON – Świąteczne wsparcie dla 

kombatantów 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w formie 
wspierania w zakresie Działalności na rzecz 
kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne 
wsparcie dla kombatantów. Oferty należy składać do 1 
grudnia 2017 r. 
 
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które 
ukierunkowane będą na działania służące: 

1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym 
polonijnego ze środowiskiem wojskowym i 
cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez 
organizację spotkań świątecznych dla 
kombatantów i weteranów poszkodowanych w 
misjach oraz ich rodzin; 

2. budowaniu i umacnianiu więzi 
międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a 
młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w 
spotkaniach świątecznych, przygotowywanie 
paczek świątecznych i dostarczanie ich 
kombatantom; 

3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w 
bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie 
pielęgnując pamięć o swoich dowódcach i 
poległych kolegach poprzez dostarczenie paczek 
świątecznych. 

 
Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano 
kwotę w wysokości: 300.000,00 zł. 
 
W poprzednich latach zadanie nie było realizowane. 
 

Warunki realizacji zadań: 
1. termin realizacji zadań: od 08.12 do 29.12.2017 r., 
2. obowiązkowy wkład własny finansowy w 

wysokości minimum 10% całkowitych kosztów 
zadania, 

3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami 
Konkursu, 

4. w ramach realizowanego 
5. w przypadku realizacji zadań, których jednym z 

rezultatów będzie m.in. publikacja, film, 
przedstawienie teatralne, obowiązkowo należy 
dołączy dodatkowe materiały w postaci np. 
maszynopisu, scenariusza, 

6. oferent musi prowadzić działalność statutową w 
obszarze realizowanego zadania. 

7. Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania 
dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego 
Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Ogłoszenia. 

 
Warunki składania ofert: 
Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących 
drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
poz. 1300). 
 
Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej 
www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem). 

1. W ramach powyższego konkursu uprawniony 
podmiot może złożyć maksymalnie 1 (jedną) 
ofertę. 

2. Oferty należy przesyłać na adres: 
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
MON 
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 
22/2017/OWzS 
 

5. Konkurs „wiem, czym oddycham” 

 
Zdobądź czujnik jakości powietrza dla swojej 
miejscowości! Fundacja Aviva zaprasza do udziału w 
konkursie „Wiem, czym oddycham”, w ramach którego 
zamontowane zostaną 150 zewnętrznych czujników 
monitorujących jakość powietrza w Polsce.  
Do 10 grudnia można wskazać i głosować na lokalizacje, w 
których zostaną udostępnione urządzenia. Sprawdź na 
www.wiemczymoddycham.pl. 
 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html#_ftn1
http://www.wojsko-polskie.pl/
http://www.wiemczymoddycham.pl/
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Fundacja Aviva zaprasza do udziału w antysmogowej 
kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym 
oddycham”, w ramach której zamontuje 150  
zewnętrznych czujników monitorujących jakość 
powietrza w Polsce. Do 10 grudnia społecznicy można 
głosować na lokalizacje, w których zostaną 
zamontowane urządzenia. 
 
Inicjatywa „Wiem, czym oddycham”, która wystartowała 
14 listopada br. – w Światowym Dniu Czystego Powietrza 
– ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej jakości 
powietrza w Polsce, problemu smogu oraz możliwości 
przeciwdziałania jego szkodliwemu wpływowi na nasze 
zdrowie i życie. 
 
Główną częścią akcji jest konkurs skierowany do lokalnych 
społeczności. W jego ramach Fundacja Aviva nieodpłatnie 
udostępni 150 zewnętrznych czujników monitorujących 
jakość powietrza w całej Polsce. Urządzenia działające w 
sieci Airly „na żywo” przesyłają dane dotyczące stężenia 
zanieczyszczeń w atmosferze, które można śledzić na 
komputerze lub smartfonie. 
 
Każdy głos jest ważny 
Od 14 listopada do 10 grudnia na stronie 
www.wiemczymoddycham.pl szkoły, przedszkola, gminy, 
świetlice, organizacje pozarządowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, parafie, a także poszczególni mieszkańcy 
mogą zgłaszać miejsce, w których ma zostać umieszczony 
zewnętrzny czujnik. 
 
Jednocześnie rozpoczyna się głosowanie internetowe, 
które też potrwa do 10 grudnia. 100 czujników zostanie 
zamontowanych w lokalizacjach z największą liczbą 
głosów. Dodatkowo, Fundacja Aviva wskaże kolejne 50 
lokalizacji z puli zgłoszonych w konkursie, aby uzupełnić 
luki w sieci czujników na mapie Polski. 
 
Na stronie www.wiemczymoddycham.pl, poza 
formularzem konkursowym, zainteresowane osoby znajdą 
również materiały edukacyjne oraz poradnikowe 
dotyczące zjawiska smogu i praktycznych sposobów 
przeciwdziałania jego szkodliwemu wpływowi na zdrowie. 
 
Więcej informacji:  
Fundacja Aviva, Karolina Kanar-Kossobudzka, tel. 606 356 
742; e-mail: wiemczymoddycham@aviva.pl 
 

6.  Kadry dla pomorskiej gospodarki 
 

Zapraszamy do udziału w Forum Pomorskiego 
Obserwatorium Rynku Pracy, które odbędzie się 30 

listopada 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w 
Gdańsku, w godz. 10.00 – 14.00.   

Główna idea tegorocznego Forum – „Kadry dla 
pomorskiej gospodarki” – akcentuje potrzebę współpracy 
przedstawicieli samorządów lokalnych, pracodawców, 
związków zawodowych, agencji zatrudnienia, instytucji 
edukacyjnych, publicznych służb zatrudnienia i organizacji 
pozarządowych na rzecz zapewnienia kadr niezbędnych 
dla rozwoju regionu. Wydarzenie będzie doskonałą okazją 
do wymiany doświadczeń, a także do włączenia się w 
podjęcie działań zmierzających do większego rozwoju 
gospodarczego województwa pomorskiego. 

Forum koncentrować się będzie na dwóch obszarach 
tematycznych: rozwoju kompetencji dla poprawy 
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz mobilności na 
rynku pracy i integracji cudzoziemców. 

Prezentacje i debaty poruszać będą zagadnienia dotyczące 
pozyskiwania kadr dla pomorskich przedsiębiorstw, 
zwiększenia zaangażowania pracodawców w kształcenie 
ustawiczne pracowników, całożyciowego poradnictwa 
życiowego, relokacji pracowniczej, roli obcokrajowców w 
uzupełnianiu luk kadrowych i wyzwań, jakim jest 
integracja cudzoziemców. 

Debatom towarzyszyć będą szkolenia dla pracodawców 
na temat pozyskiwania pracowników i komunikacji  z 
pokoleniem Y i Z oraz warunków zatrudniania 
cudzoziemców (uwzględniające zmiany, jakie w myśl 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
wejdą w życie od 2018 roku). 

Dla zainteresowanych dostępne będą stoiska 
informacyjne. Pod hasłem „Oferta instytucji dopasowana 
do potrzeb pracodawców” swoje usługi przedstawią 
zaproszone instytucje, m.in.: Państwowa Inspekcja Pracy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pomorski Urząd 
Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy oraz Wojewódzki 
Urząd Pracy. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny! 

Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ)  i 
przesłanie go w terminie do 23 listopada 2017r. na adres 
forum_porp@wup.gdansk.pl 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem: (58) 32 64 892 lub (58) 32 64 886 
Serdecznie zapraszamy!!! 
 
Więcej informacji: 
http://www.porp.pl/artykul/zapraszamy-na-forum-

http://www.wiemczymoddycham.pl/
http://www.wiemczymoddycham.pl/
http://porp.pl/g2/2017_11/a42c7afd3d4f76f78473a6d85a1d419b.docx
mailto:forum_porp@wup.gdansk.pl
mailto:forum_porp@wup.gdansk.pl
http://www.porp.pl/artykul/zapraszamy-na-forum-pomorskiego-obserwatorium-rynku-pracy-30-listopada-2017.html
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pomorskiego-obserwatorium-rynku-pracy-30-listopada-
2017.html  
 

7.  Pomorski Konwent CIS i KIS 

 
Szanowni Państwo, 
Przypominamy i serdecznie zapraszamy na spotkanie 
Pomorskiego Konwentu CIS KIS, które odbędzie się 30 
listopada 2017 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Sali 
Herbowej Urzędu Marszałkowskiego. 
  
W programie m.in. omówienie prac w grupach, które 
powstały podczas ostatniego spotkania w Kościerzynie         
i plan pracy na rok 2018. 
  
Ps. Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 24.11.2017 
Z wyrazami szacunku 
Justyna Rozbicka – Stanisławska  
Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS KIS 
 
POMORSKI KONWENT CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ 
Sekretariat: Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, ul. 
Floriańska 3; 80- 546 Gdańsk,  
email: pomorskikonwnetciskis@gmail.com, tel. 58 522 07 
52,  fax 58 343 12 77 
 

8.  Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy 

 
26 stycznia 2018, na  Gali Evening  Pracodawców 
Pomorza,  po raz pierwszy wręczymy statuetki i certyfikaty 
firmom z obszaru metropolitalnego nagrodzonym               
w konkursie Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy 
Społecznie 2017.  Celem konkursu jest popularyzacja idei 
solidarnego społecznie biznesu, budowanie własnego 
wizerunku opartego na zaufaniu uczciwości oraz 
uhonorowanie i promocja tych przedsiębiorców, którzy w 
swej codziennej pracy hołdują takim zasadom. Wśród 
nagrodzonych przedsiębiorców znajdzie się podmiot 
ekonomii społecznej prowadzący działalność 
gospodarczą oraz zatrudniający pracowników. 
  
Zdobywcy tytułu “Przedsiębiorca Odpowiedzialny                  
i Wrażliwy Społecznie 2017” otrzymują:  

 certyfikat “Przedsiębiorca Odpowiedzialny i 
Wrażliwy Społecznie 2017” 

 statuetkę,  
 nagrodę w wysokości 10 000.zł z przeznaczeniem 

na przygotowanie strategii CSR, 
 krótki film reklamowy promujący działania CSR 

 podejmowane przez laureatów konkursu o 
wartości 5000 zł 

 możliwość posługiwania się w korespondencji                       
i promocji hasłem “Przedsiębiorca 
Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2017”, 

 promocję odpowiedzialnej społecznej firmy na 
Gali Finałowej 

  
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia do godziny 
12.00 
 
Dokumenty znajdują się pod linkiem: 
http://pracodawcypomorza.pl/2017/11/10/przedsiebior
ca-odpowiedzialny-i-wrazliwy-spolecznie-2017/ 
 
 

9.  Możliwość dofinansowania zagranicznych wyjazdów 

edukacyjnych - FRSE 

 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza 
na Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania 
zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry 
edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ 
Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych.  
 Seminarium odbędzie się 28 listopada w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. Jego celem jest przedstawienie 
możliwości uzyskania dofinansowania, zaprezentowanie 
przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz 
umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty 
głównie w akcji 1. Termin składania wniosków                     
o dofinansowanie w tej akcji - 1 lutego 2018 r. 
  
Wstępną wersję programu seminarium i link do 
rejestracji znajdą Państwo pod adresem: 
http://erasmusplus.org.pl/seminarium-dotyczace-
mozliwosci-dofinansowania-ae-power-28112017/ 
 
Ze względu na to, że rok 2018 będzie Europejskim Rokiem 
 
Dziedzictwa Kulturowego, do udziału w wydarzeniu 
zapraszamy szczególnie instytucje kultury i organizacje 
działające w obszarze kultury zainteresowane realizacją 
projektów edukacyjnych na rzecz osób dorosłych. 
Będziemy także wdzięczni za przesłanie tego zaproszenia 
innym organizacjom i instytucjom, które mogą być 
zainteresowane wzięciem udziału w seminarium. 
Po więcej informacji na temat programu Erasmus+ 
Edukacja dorosłych zapraszamy na naszą stronę 
internetową: 
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.  
 
Jeśli chodzi o Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) obecnie Fundacja Rozwoju Systemu 
 
 

http://www.porp.pl/artykul/zapraszamy-na-forum-pomorskiego-obserwatorium-rynku-pracy-30-listopada-2017.html
http://www.porp.pl/artykul/zapraszamy-na-forum-pomorskiego-obserwatorium-rynku-pracy-30-listopada-2017.html
mailto:pomorskikonwnetciskis@gmail.com
http://pracodawcypomorza.pl/2017/11/10/przedsiebiorca-odpowiedzialny-i-wrazliwy-spolecznie-2017/
http://pracodawcypomorza.pl/2017/11/10/przedsiebiorca-odpowiedzialny-i-wrazliwy-spolecznie-2017/
http://erasmusplus.org.pl/seminarium-dotyczace-mozliwosci-dofinansowania-ae-power-28112017/
http://erasmusplus.org.pl/seminarium-dotyczace-mozliwosci-dofinansowania-ae-power-28112017/
http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/
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Edukacji stara się o pozyskanie środków z tego programu 
na dofinansowanie projektów na zasadach programu 
Erasmus+ w Akcji 1 - Mobilność kadry edukacji dorosłych, 
co pozwoli na wsparcie większej liczby przedsięwzięć z 
zakresu edukacji dorosłych. Szczegóły będą dostępne 
wkrótce. 
  
Aby zachęcić Państwa do współpracy międzynarodowej, 
przesyłamy linki do opisów przykładowych 
dofinansowanych projektów realizowanych przez 
instytucje i organizacje działające w obszarze kultury: 
 
- projekt "60+Virtual Culture" realizowany w akcji 2 przez 
Stowarzyszenie Żółty Parasol 
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/po-co-seniorom-
wirtualna-kultura  
 
- przykłady wyróżniających się projektów realizowanych 
m.in. przez instytucje kultury zaprezentowane podczas 
wirtualnej wystawy zdjęć z okazji 30-lecia programu 
Erasmus  
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/these-organisations-
work-adult-education-france-and-poland-part-2  
  
Jednocześnie informujemy, że 8 grudnia 2017 r. 
planujemy organizację spotkania poświęconego Akcji 2 – 
Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.  
  
Serdecznie zapraszamy na seminarium! 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 
Aleje Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa  
tel.: +48 22 46 31 231 
e-mail: agata.poczman@frse.org.pl 
www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl 
 

10.  Konsultacje programu współpracy – Gmina Cewice 

 
Trwają konsultacje ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
GMINY CEWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK.  
 
Opracowywany program będzie stanowić podstawę 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki 
wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten 
określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Cewice     
z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia 
powierzenie lub wspieranie zadań publicznych. 
  

Projekt dostępny jest na stronie internetowej 
www.cewice.pl 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 
https://www.cewice.pl/aktualnosci/pokaz/1756_zaprosze
nie_do_konsultacji 
http://bip.cewice.pl/dokumenty/9146 
wersja papierowa dostępna jest także na tablicy ogłoszeń 
w  Urzędzie Gminy w Cewicach oraz w pokoju nr 17                  
w godzinach pracy Urzędu. 
 
 

11. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla 

słupskich NGO! 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza słupskie 

organizacje pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w 

zakresie funkcjonowania NGO. 

 

Pracownicy CIO dyżurują w każdy wtorek i czwartek w 

godz. 15.00-18.30 w Słupskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. 

Niedziałkowskiego 6.  

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Słupska. 

 

 

12.  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. 

 

13. 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.  
 

https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/po-co-seniorom-wirtualna-kultura
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/po-co-seniorom-wirtualna-kultura
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/these-organisations-work-adult-education-france-and-poland-part-2
https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/these-organisations-work-adult-education-france-and-poland-part-2
https://nowapoczta.wp.pl/d/
http://www.frse.org.pl/
http://www.erasmusplus.org.pl/
http://www.cewice.pl/
https://www.cewice.pl/aktualnosci/pokaz/1756_zaproszenie_do_konsultacji
https://www.cewice.pl/aktualnosci/pokaz/1756_zaproszenie_do_konsultacji
http://bip.cewice.pl/dokumenty/9146
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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.: 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 

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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