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1. Darmowy czas antenowy dla OPP 

Kampanie społeczne prowadzone przez organizacje 
pożytku publicznego mogą wykorzystywać media 
publiczne. Ustawa o działalności pożytku daje OPP 
uprawnienia do bezpłatnego czasu antenowego. 

„Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają 
organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne 
informowanie o ich działalności na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych” – mówi artykuł 26 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uprawnienie do bezpłatnego czasu antenowego to 
uprawnienie WYŁĄCZNIE organizacji pożytku publicznego. 
Stowarzyszenie czy fundacja, która nie ma 
zarejestrowanego statusu pożytku, nie uzyska dostępu do 
radia czy telewizji. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2138260.html 

 

2.  Od maja 2018 roku nowe zasady ochrony danych 

osobowych. Pierwszeństwo przepisów UE 

 

Od 25 maja 2018 zaczynamy stosować przepisy o 

ochronie danych osobowych zawarte w unijnym 

rozporządzeniu, zwanym w skrócie RODO. 

Wchodząca w życie 25 maja 2018 roku reforma ochrony 
danych osobowych wprowadza całkowicie nowe 
rozwiązania w tej dziedzinie. Powszechnie określa się ją 
jako rewolucję. Dotknie ona również organizacje 

pozarządowe, ponieważ co do zasady, będą one podlegały 
jej przepisom w całości. W artykule zostały omówione 
najważniejsze założenia reformy oraz pojęcia danych 
osobowych i podmiotów zobowiązanych do stosowania 
przepisów. 

Nowe podejście do ochrony danych 

Jedną z ważniejszych cech reformy jest całkowita zmiana 
założeń dotyczących tego, jak powinna wyglądać ochrona 
danych osobowych. Dotychczas wystarczało, że 
administrator wypełniał obowiązki wskazane w przepisach 
prawa. Od wejścia w życie reformy administrator będzie 
zobowiązany stosować zasadę risk based approach. To 
znaczy, że będzie musiał samodzielnie oceniać, jakie są 
ryzyka związane z przetwarzanymi danymi osobowymi i 
jakie w związku z tym należy przedsięwziąć środki. 

Uchylone zostanie rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 100, poz. 1024), na podstawie którego 
tworzono Politykę bezpieczeństwa i Instrukcje zarządzania 
systemem informatycznym. W większości organizacji 
pozarządowych te dokumenty były podstawą do 
określenia obowiązków w zakresie danych osobowych. 

Nie znaczy to jednak, że z chwilą uchylenia rozporządzenia 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. wszystkie Polityki i Instrukcje 
stracą moc. Jeżeli analiza ryzyka przeprowadzona w 
organizacji pozarządowej potwierdzi, że są one 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2138260.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

wystarczające, będzie można je również stosować po 
wejściu w życie RODO (czyli opisywanej tu reformy). 
Trzeba być jednak uważnym w tym zakresie, ponieważ to 
na organizacji pozarządowej (administratorze) będzie 
spoczywał obowiązek udowodnienia, że nie była 
konieczna zmiana dokumentów.  

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2136523.html  

 

3. Ruszył Rządowy Program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych (ASOS) – edycja 2018 

 

40 mln – to łączna pula dotacji, którą organizacje 

pozarządowe mogą otrzymać na realizację projektów 

społecznych aktywizujących seniorów w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 

Osób Starszych (ASOS). Nabór w ramach edycji 2018 

potrwa do 22 grudnia br. 

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich 
potencjału poprzez umożliwienie im aktywności 
społecznej. 

Jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych? 

W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe 
mogą otrzymać dotację na realizację projektów 
społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach 
czterech obszarów. Chodzi tu o: edukację osób starszych, 
integrację międzypokoleniową, partycypację społeczną 
seniorów oraz usługi społeczne dla osób starszych. 
Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych. 

Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na 
realizację projektów mających na celu zwiększanie 
bezpieczeństwa osób starszych, promowanie partnerstwa 
z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie 
osób starszych w rzecznictwie swych interesów oraz w 
zrzeszaniu się, a także świadczenie usług asystenckich i 
opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej 
samodzielności. Promowane będą także projekty 
realizowane na terenach dotkniętych tegorocznymi 
nawałnicami. 

Nabór w ramach edycji 2018 potrwa do 22 grudnia br. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/329  

 

4. Program MSiT: „Sport dla wszystkich” 

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert 

na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu 

państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu 

różnych grup społecznych i środowiskowych 

realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2018 roku. Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r. 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, na 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu 

upowszechniania sportu różnych grup społecznych i 

środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 

24 000 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec 

zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie 

ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym 

MSiT na rok 2018 w części 25-kultura fizyczna. 

Zadania realizowane w ramach konkursu 

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w 
różnych grupach społecznych; 

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim; 
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych 

przedsięwzięć realizowanych w ramach 
rządowego programu "Współpraca z Polonią i 
Polakami za granicą"; 

4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 
1-3) realizowanych przez fundacje działające w 
obszarze kultury fizycznej. 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie 

papierowej w terminie do 20 grudnia 2017 roku. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2138002.html 

 

5. Program MSiT: Upowszechnianie Sportu Osób 

Niepełnosprawnych w 2018 r. 

 
Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do 
Programu "Upowszechniania Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r." w ramach rozwijania 
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. 
Oferty należy składać do 20 grudnia 2017 r. 

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych 
warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym 
zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności  

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2136523.html
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/329
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2138002.html
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sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego 
oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni 
publicznej w obszarze sportu.   

Celami szczegółowymi są:  

1. zwiększenie aktywności ruchowej osób 
niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy 
sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej 
z tym jakości życia;  

2. wyrabianie nawyku stałego podnoszenia 
poziomu sprawności fizycznej;  

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;  
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w 

zależności od potrzeb, możliwości i preferencji 
uczestnika;  

5. tworzenie alternatywnej formy spędzania 
wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;  

6. kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie 
poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci 
podjęcia wysiłku;  

7. podnoszenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie sportu osób niepełnosprawnych.  

Priorytety Programu:  

1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w 
tym starszych osób niepełnosprawnych (50+);   

2. wzrost aktywności fizycznej osób 
niepełnosprawnych;  

3. promocja sportu osób niepełnosprawnych;  
4. promocja społecznych, edukacyjnych, 

wychowawczych i prozdrowotnych wartości 
sportu.  

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-
osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-
Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-
2018-r-w-ramach-rozwijan.html  
 

6.  Interreg Południowy Bałtyk: kolejny nabór wniosków 

o dofinansowanie 

 
Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o 

dofinansowanie projektów w programie Interreg 

Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 

grudnia br. 

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe 
przedsięwzięcia wspierające: 

 

 zrównoważone wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego - projekty 
muszą realizować jeden z wybranych celów: 
promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój 
zielonych technologii/oś priorytetowa 2. 
Wykorzystanie potencjału środowiskowego i 
kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na 
rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/; 
  

 rozwój usług transportowych: rozwój sieci 
transportu multimodalnego, poprawę usług 
międzynarodowych sieci transportowych, rozwój 
zielonych technologii dla „czystego” transportu 
/oś priorytetowa 3. Poprawa łączności 
transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru 
w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/; 
  

 rozwój międzynarodowych rynków pracy: 
działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, 
zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki 
pracowników z obszarów oddalonych od 
aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych 
programów szkoleniowych, wymianę 
pracowników, staże międzynarodowe/oś 
priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności 
zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej 
gospodarki obszaru/. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://southbaltic.eu/call-for-proposals 

 

7.  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

w zakresie pomocy społecznej 

 
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA OGŁASZA OTWARTY 
KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE MIASTA 
LĘBORKA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM 
POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI 
ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN 
I OSÓB PN.: “POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2018” na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r., poz. 1817 ze zm. )  
 
Rodzaj zadania: łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie 
programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji 
życiowych, w tym udzielanie pomocy żywnościowej  
osobom ubogim i osobom bezdomnym pozyskanej m.in. z 
Banków Żywności.  
 
 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html
https://southbaltic.eu/call-for-proposals
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Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania - do kwoty 29.000 zł  
Uwaga! - Warunkiem podpisania umowy o 
dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w 
budżecie Miasta na 2018 rok. Jednocześnie kwota 
przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku 
uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej 
planowane.  
 
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania 
oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 
określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej Miasta Lęborka www.lebork.pl oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl w 
zakładce konkursy pod hasłem konkursy 2018, która jest 
do pobrania wraz z nowym wzorem oferty.  
 
Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2018 r.  
Oferty należy składać w kopertach z adnotacją: „Pomoc 
żywnościowa 2018”, w terminie do dnia 21 grudnia 2017 
roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 
ul. Armii Krajowej 14, do godziny 12.00. Rozpatrzenie i 
wybór ofert nastąpi w trybie opisanym w specyfikacji w 
terminie do 30 dni od upływu terminu ich składania.  
 

8.  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

z zakresu zdrowia publicznego 
 

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA OGŁASZA KONKURS 
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA 
PUBLICZNEGO na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
(Dz. U. z 2015 ., poz. 1916 ze zm.)  
 

I. Postanowienia ogólne  
1. Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.) oraz 
niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.  

2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, 
organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 i 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub 
przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 
określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku, 
prowadzące zarejestrowaną działalność od minimum 12 
miesięcy oraz obejmujące swym działaniem miasto Lębork 
i których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną 
powierzonego zadania.  
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie 
formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do 
niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z 

wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób 
określony w niniejszym ogłoszeniu.  
4. Warunkiem otrzymania środków finansowych z 
budżetu Gminy Miasto Lębork na realizację zadania z 
zakresu zdrowia publicznego jest jego współfinansowanie, 
którego poziom i sposób obliczania wskazano w pkt X 
niniejszego ogłoszenia.  
 
 II. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert  
Zadanie Nr 1 – pn.: Stop Uzależnieniom 2018, którego 
przedmiotem jest udzielanie profesjonalnej pomocy i 
poradnictwa osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz 
edukacja osób uzależnionych i współuzależnionych w 
zakresie następstw używania środków psychoaktywnych;  
Zadanie Nr 2 – pn.: Ferie Zimowe 2018, którego 
przedmiotem jest zorganizowanie dla dzieci i młodzieży w 
okresie ferii zimowych zajęć, imprez, zimowisk z 
elementami socjoterapeutycznymi;  
Zadanie Nr 3 – pn.: Biuro Mentoringu – Wehikuł 
Usamodzielnienia, którego przedmiotem jest aktywizacja 
młodzieży usamodzielnianej, w tym przebywającej w 
pieczy zastępczej oraz zagrożonej marginalizacją 
społeczną;  
Zadanie Nr 5 – pn.: Stop Przemocy 2018, którego 
przedmiotem jest edukacja i prowadzenie poradnictwa 
dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie;  
 
III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadań w 2018 r.  
Zadanie Nr 1 - 65.000,00 zł,  
Zadanie Nr 2 - 15.000,00 zł,  
Zadanie Nr 3 - 7.000,00 zł,  
Zadanie Nr 5 - 7.000,00 zł. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań  
1. Realizacja Zadań Nr 1, 3, 5 obejmuje okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.  
2. Realizacja Zadania Nr 2 – pn.: Ferie Zimowe 2018 
obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 
zakończenia ferii zimowych tj. do dnia 11 lutego 2018 r.  
 
O warunkach realizacji powyższych zadań dowiedzą się 
Państwo na stronie: 
 http://bip.um.lebork.pl/unzip/15258.dhtml  
w załączniku: ogłoszenie o konkursie z zakresu zdrowia 
publicznego 2018 
 

9.  Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 

 

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań pożytku publicznego przez 
organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2018  

http://www.lebork.pl/
http://www.bip.um.lebork.pl/
http://bip.um.lebork.pl/unzip/15258.dhtml
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roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817z późn. zm.) 
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację tego zadania: 

1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym - 89.941,60 zł 

2. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i 
osób niepełnosprawnych - 6.000 zł 

3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego - 10.000 zł 

4. działalność na rzecz organizacji pozarządowych i 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32, promocja i 
organizacja wolontariatu - 3.000 zł 

 
Uwaga! Warunkiem podpisania umowy o 
dofinansowanie zadania jest zabezpieczenie środków w 
budżecie Miasta na 2018 rok. Jednocześnie kwoty 
przeznaczone na dotację mogą ulec zmianie w przypadku 
uchwalenia w budżecie innych kwot niż wcześniej 
planowane. 
 
2. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania 
oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru 
oferty określono w specyfikacji dostępnej na stronie 
internetowej www . lebabip .pl w zakładce konkursy, 
która jest do pobrania wraz ze wzorem oferty. 
 
3. Termin realizacji zadania: styczeń - grudzień 2018 r. 
 
4. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją „Oferta 
na realizację zadania publicznego w zakresie /rodzaj 
zadania/” w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku w 
biurze obsługi klienta, sekretariacie Urzędu lub przesłać 
na adres Urząd Miejski 84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90. O 
zachowaniu terminu decyduje data złożenia, a dla ofert 
przesłanych pocztą data wpływu do Urzędu, a nie data 
nadania. 
 
5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w trybie opisanym w 
specyfikacji w terminie do 30 dni od upływu terminu ich 
składania. 
 
6. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miejską Łeba 
w roku 2017 zadaniach publicznych i związanych z nimi 
kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i 
podmiotom wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy 
udostępniona jest do wglądu w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Łebie przy ul. Kościuszki 90 w pokojach nr 
11A lub 20. 
 

10.  Harmonogram naboru wniosków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na 2018 rok 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym 
Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP 
2014 - 2020. 

Dokumenty są do pobrania również na stronie 
internetowej Insytucji Zarządzającej RPO WP 2014 - 
2020. 

11.  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. 

 

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;  

http://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami?_publisher_WAR_FilesListportlet_formDate=1453458448834&p_p_id=publisher_WAR_FilesListportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-21386=21392&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-13859=all&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-16164=all
http://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami?_publisher_WAR_FilesListportlet_formDate=1453458448834&p_p_id=publisher_WAR_FilesListportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-21386=21392&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-13859=all&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-16164=all
http://www.rpo.pomorskie.eu/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami?_publisher_WAR_FilesListportlet_formDate=1453458448834&p_p_id=publisher_WAR_FilesListportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-21386=21392&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-13859=all&_publisher_WAR_FilesListportlet_acs-16164=all
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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 
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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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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