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1. Europejski Korpus Solidarności: Komisja ogłasza 
nowy konkurs na projekty 

 

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane 

strony do składania propozycji projektów w 

ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln 

euro. Dzięki tym środkom sfinansowane 

zostaną wybrane projekty, w których 

uczestniczyć może młodzież z całej Europy i 

spoza niej. To pierwsze z serii zaproszeń do 

składania wniosków, które umożliwią udział w 

akcjach Korpusu co najmniej 100 tys. młodych 

ludzi do końca 2020 r. 

 

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania 

 

Ogłoszone dziś zaproszenie do składania 

wniosków obejmuje znacznie szerszy zakres 

projektów niż kiedykolwiek przedtem. Oprócz 

bardziej długoterminowego indywidualnego 

wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy w 

dziedzinach związanych z solidarnością do 

udziału w konkursie dopuszczone będą też 

następujące projekty: 

 

- Organizacje będą mogły oferować 

krótkoterminowe projekty (od dwóch tygodni do 

dwóch miesięcy) dla zespołów wolontariuszy. 

Najpierw jednak będą musiały uzyskać znak 

jakości, o który mogą wystąpić w dowolnym  
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czasie, składając wniosek do krajowej agencji 

programu Erasmus+, a w niektórych przypadkach 

do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i 

Sektora Audiowizualnego. 

 

- O finansowanie mogą się ubiegać nie tylko 

publiczne i prywatne podmioty z siedzibą w 

państwach członkowskich UE. Także młode 

osoby zarejestrowane w portalu Europejskiego 

Korpusu Solidarności będą mogły stworzyć grupę 

złożoną z co najmniej pięciu uczestników i 

realizować własne projekty solidarnościowe 

prowadzone przez młodzież. 

 

- W niektórych projektach Europejskiego Korpusu 

Solidarności w dziedzinie wolontariatu 

uczestniczyć mogą również organizacje spoza UE 

– z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, 

byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii i 

innych państw partnerskich. 

 

Dalsze działania 

 

Projekty objęte ogłoszonym dzisiaj zaproszeniem 

do składania wniosków zostaną wybrane po tym, 

jak Parlament Europejski i Rada formalnie 

przyjmą wniosek Komisji. Porozumienie 

polityczne w tej sprawie osiągnięto już w czerwcu 

2018 r.  
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Termin składania wniosków upływa 16 

października 2018r., z wyjątkiem projektów 

grup wolontariuszy, którzy mają czas na 

złożenie wniosku do 18 lutego 2019r. 

 

Szczegółowe informacje na stronie:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2186225.html 

 

 

2. Szkolenie "Lustracja spółdzielni socjalnych" 
Warszawa 

 

13.09.2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 

Warszawa, Szkolenie dla przedstawicieli 

spółdzielni socjalnych, w tym przede wszystkim 

członkowie zarządu, ew. rady nadzorczej 

spółdzielni. Szkolenie prowadzi Waldemar 

Żbik. 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Lustracja 

spółdzielni socjalnych" 

 

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje 

następujące zagadnienia 

 

    Jak wyjść z wnioskiem o przeprowadzenie 

lustracji. 

    Jak przygotować do niej spółdzielnie socjalną 

(obowiązki wynikające z aktów prawnych). 

    Kto przeprowadza lustrację. Jak wygląda proces 

lustracji. 

    Lustracja jako element wizerunkowy, element 

samooceny oraz proces kształtowania jakości 

organizacji. 

 

Szkolenie poprowadzi Waldemar Żbik: lustrator, 

trener, doradca który od 2006 r. zajmuje się 

spółdzielczością socjalną w tym przez 4 lata 

prowadził Spółdzielnię Socjalną "Szansa i 

Wsparcie" w Chorzowie oraz pomagał w 

zakładaniu lub prowadzeniu kilkudziesięciu 

spółdzielni socjalnych m.in. w woj. śląskim, 

małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim i 

lubelskim. 

 

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy mają 

zapewnione materiały szkoleniowe, serwis 

kawowy, obiad. 

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 

31 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 na podstawie 

formularza zgłoszeniowego dostępnego pod 

adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePx-

g1QmL7fPjel5yjApVeQSYOBP3XsExK_QnSE_

AQjDhNYw/viewform 

 

O zakwalifikowaniu na listę uczestników 

decyduje kolejność zgłoszeń. Lista osób 

zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostanie 

umieszczona na stronie internetowej 

www.mcps.com.pl i es.mcps-efs.pl w dniu 03 

września 2018 r. do godz. 14:00 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186212.ht

ml?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczn

a&utm_medium=email&utm_campaign=16.08.20

18 

 

3.  Konkurs MEN: Prowadzenie działań na 

rzecz upowszechniania wiedzy na temat 

zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań... 

 
Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. 

Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r. 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs 

ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz 

upowszechniania wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie 

przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 

wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu, 

przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży 

– w szczególności przez prowadzenie działań 

informacyjnych i edukacyjnych. 

Szanowni Oferenci w celu prawidłowego 

przygotowania oferty do Modułu I – Realizacja 

działań opartych na opracowanym w 2017 r. 

Szkolnym Systemie Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2186225.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePx-g1QmL7fPjel5yjApVeQSYOBP3XsExK_QnSE_AQjDhNYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePx-g1QmL7fPjel5yjApVeQSYOBP3XsExK_QnSE_AQjDhNYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePx-g1QmL7fPjel5yjApVeQSYOBP3XsExK_QnSE_AQjDhNYw/viewform
http://www.mcps.com.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186212.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=16.08.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186212.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=16.08.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186212.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=16.08.2018
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2186212.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=16.08.2018
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Program Promocji i Profilaktyki dla szkół 

podstawowych i placówek oświaty, konieczne jest 

wykorzystanie: 

 Programu – Szkolny System Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego „Myślę pozytywnie”. Modelowy 

Program Promocji i Profilaktyki dla szkół 

podstawowych i placówek oświaty, który 

zawiera: 

 Szkolny System Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego. Myślę pozytywnie. Modelowy 

Program Promocji i Profilaktyki dla szkół 

podstawowych i placówek oświaty. 

 Szkolny System Wsparcia Zdrowia 

Psychicznego. Myślę pozytywnie. Modelowy 

Program Promocji i Profilaktyki dla szkół 

ponadpodstawowych i placówek oświaty. 

 Bliżej Was – Myśl pozytywnie o mnie. Program 

edukacji seksualnej uczniów i uczennic z 

niepełnosprawnością intelektualną oraz 

zaburzeniem ze spektrum autyzmu 

Uwaga! W pierwszej kolejności należy się 

zarejestrować. Nie dokonano migracji danych 

pomiędzy formularzami! Loginy i hasła 

obowiązujące w innych formularzach 

ministerstwa są nieaktywne (nie dotyczy to 

podmiotów, które uczestniczyły w otwartych 

konkursach ofert a realizację zadania publicznego 

z zakresu zdrowia publicznego w roku 2017). 

Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy 

zapoznać się Instrukcją posługiwania się 

formularzem on-line 
Miejsce składania ofert: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
Al. J. Ch. Szucha 25 

00-918 Warszawa 
Termin składania ofert: 
24 sierpnia 2018 r. 
 
Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą 
decyduje data stempla pocztowego. 
 
 

Więcej informacji na stronie: 

https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-

ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-

zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-

263-1-8-2018.html 

 

 

4. Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW 

dofinansuje edukację ekologiczną 

 
Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, pomorskie organizacje 
pozarządowe, wspólnie z Samorządem 
Województwa Pomorskiego, Pomorską Radą 
Organizacji Pozarządowych, Pomorską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorską 
Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych 
serdecznie zapraszają na Pomorskie Forum 
Partnerstwa i Współpracy, które odbędzie się w 
dniach 14-15 września 2018 roku. 

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”, pomorskie organizacje 
pozarządowe, wspólnie z Samorządem Województwa 
Pomorskiego, Pomorską Radą Organizacji 
Pozarządowych, Pomorską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji 
Pozarządowych serdecznie zapraszają na Pomorskie 
Forum Partnerstwa i Współpracy, które odbędzie się 
w dniach 14-15 września 2018 roku. 

Ogromnie zależy nam na tym, aby wśród Gości Forum 
nie zabrakło przedstawicieli żadnej gminy, powiatu, 
miasta i wreszcie przedstawicieli władz Województwa 
Pomorskiego. 

Spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli sektora 
akademickiego, biznesu, pracodawców, administracji 
publicznej i organizacji pozarządowych pozwoli nam 
wszystkim na zaprezentowanie oczekiwań, propozycji 
oraz przyjęcie rozwiązań umożliwiających wdrożenie 
poszczególnych elementów regionalnej koncepcji 
współpracy międzysektorowej w województwie 
pomorskim w ramach Pomorskiego Systemu 
Współpracy i Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

Zachęcamy do udziału w warsztatach tematycznych: 

- międzysektorowa współpraca dla rozwoju oraz 
rozwiązywania wyzwań społecznych i obywatelskich 

- Pomorski System Współpracy i Wspierania 
Organizacji Pozarządowych jako zespół rozwiązań dla 
wzrostu kapitału społecznego w woj. pomorskim 

- międzypokoleniowe i sąsiedzkie rozwiązania na rzecz 

https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-8-2018.html
https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-8-2018.html
https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-8-2018.html
https://bip.men.gov.pl/strony/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-de-wzp-263-1-8-2018.html
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osób starszych - "Srebrna Młodość" 

Ponadto Stowarzyszenie „Podaj Rękę” wraz z 
Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych świętować będą jubileusze 
swoich działalności -15 i 25 lat…. 

Udział w Pomorskim Forum Partnerstwa i Współpracy 
jest całkowicie bezpłatny - należy wypełnić załączony 
formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres 
emailowy: forum@forumpartnerstwa.pl do dnia 10 
września br. 

Szczegółowych informacji udziela: Pani Magdalena 
Witkowska Tel. 784 061 575 

5. Ankieta i bezpłatne szkolenie z PR i 

marketingu dla NGO 

 

20 bezpłatnych miejsc na szkoleniu z PR i 

marketingu w NGO czeka na respondentów badań 

prowadzonych przez Fundację Głośniej. 

Uczestnicy warsztatu poznają tajniki budowania 

strategii komunikacyjnych i projektowania 

kampanii społecznych. Termin wypełniania 

ankiety i zgłoszeń mija 10 września. Ankieta i 

formularz rejestracyjny dostępne są tu: 

https://bit.ly/2GkGCuF 

 

Badania ankietowe… 

 

Fundacja Głośniej zaprasza do udziału w 

badaniach organizacji pozarządowych na temat 

PR i marketingu. Ich organizatorzy chcą lepiej 

poznać komunikacyjną codzienność NGO – jakie 

zasoby i kompetencje posiadają organizacje w tym 

obszarze, jakie działania prowadzą, z jakich 

kanałów komunikacji korzystają i z jakimi 

wyzwaniami się mierzą. 

 

 

Wyniki badań pozwolą Fundacji Głośniej lepiej 

dopasować swoją ofertę (szkoleniową, ale nie 

tylko) do potrzeb organizacji tworzących trzeci 

sektor, a dzięki temu lepiej je wspierać w 

komunikacji. 

 

Badania mają charakter anonimowy, a wyniki 

będą prezentowane jedynie w postaci zestawień 

zbiorczych. Ankieta i szczegóły dotyczące 

badania dostępne jest na stronie Fundacji 

Głośniej. 
 

… i bezpłatne szkolenie! 
 

Na respondentów badania ankietowego czeka 20 

miejsc na bezpłatnym szkoleniu warsztatowym z 

zakresu PR i marketingu w NGO. Szkolenie 

będzie dotyczyło budowania strategii 

komunikacyjnych oraz tworzenia kampanii 

społecznych. Uczestnicy dowiedzą się jak 

wyznaczać cele komunikacyjne, określać grupy 

docelowe, formułować kluczowe przekazy oraz 

jak skutecznie docierać z nimi do odbiorców. 

Poznają przykłady ciekawych i skutecznych 

kampanii społecznych, oraz dowiedzą się, jak 

zaprojektowąć swoją. 

 

Warsztat poprowadzą praktycy komunikacji z 

wieloletnim doświadczeniem zdobytym w 

biznesie, w sektorze publicznym i pozarządowym. 

 

Szkolenie odbędzie się na przełomie września i 

października. Termin szkolenia i jego dokładny 

program dostosowane będą do potrzeb 

uczestników. 

Weź udział w ankiecie i zgłoś chęć udziału w 

szkoleniu! >>>  

Więcej informacji na stronie: 

http://fundacjaglosniej.pl/ 
 

 

6.  Zaproszenie na wyjazdową wizytę studyjną 

dla CIS KIS 
 

Dyrektorzy CIS/KIS, mamy przyjemność zaprosić 
Państwa na czterodniowe spotkanie wyjazdowe sieci 
kooperacyjnych Podmiotów Ekonomii Społecznej 
organizowane w ramach projektu 
pozakonkursowego „Pomorski system 
przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju 
ekonomii społecznej w województwie pomorskim na 
lata 2015-2018”. Spotkanie połączone będzie z 
wizytą w Centrach i Klubach Integracji Społecznej 
oraz Spółdzielni Socjalnej (Chełm, Wierzbica, Żmudź, 
Hrubieszów) województwa lubelskiego. 

mailto:forum@forumpartnerstwa.pl
https://bit.ly/2GkGCuF
https://bit.ly/2GkGCuF
https://bit.ly/2GkGCuF
http://fundacjaglosniej.pl/
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Tematem spotkania z udziałem lubelskiego 

konwentu CIS/KIS będą zmiany w ustawie o 

zatrudnieniu socjalnym. Natomiast spotkanie 

Pomorskiego Konwentu CIS/KIS koncentrować 

się będzie wokół zagadnień związanych ze 

standaryzacją usług Centów i Klubów Integracji 

Społecznej. 

Spotkanie odbywać się będzie w terminie 27 – 30 

sierpnia 2018 roku, na terenie woj. lubelskiego. 

Zapewniamy Państwu bezpłatny udział, przejazd z 

Gdańska oraz wyżywienie i nocleg w hotelu o 

standardzie*** w pokojach dwuosobowych. 

Wyjazd nastąpi w dniu 27 VIII o godz. 09:00, 

powrót 30 VIII około godz.17:00. Miejscem 

zbiórki będzie parking przed Dworcem Głównym 

PKP w Gdańsku. 

Rejestracja na spotkanie odbywać się będzie na 

podstawie Formularza zgłoszeniowego, który 

należy przesłać do dnia 21 sierpnia 2018r. Więcej 

informacji udzielą pracownicy Pomorskiego 

Konwentu Centrów i Klubów Integracji 

Społecznej pod numerem telefonu:  

tel. 58 522 07 52,  fax 58 343 12 77 
 

7.  PROO:  nowy program dla organizacji 

pozarządowych 

 

Rada Ministrów przyjęła nowy program dla 

organizacji pozarządowych. Program Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich – czyli PROO – to 

pierwszy program w Polsce, w którym 

organizacje będą mogły uzyskać granty na 

takie potrzeby, jak realizacja strategii rozwoju, 

podnoszenie kompetencji pracowników, 

uczenie się nowych metod pozyskiwania 

środków na działalność, zakup sprzętu, ale 

także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w 

sytuacjach awaryjnych. 

 

Celem strategicznym PROO jest budowa silnego, 

sprawnego, różnorodnego i niezależnego sektora 

organizacji obywatelskich. Program jest 

odpowiedzią na znane bolączki III sektora, jak 

np.: 

 

 brak stabilności finansowej i trudności w 
pozyskiwaniu środków, 

 uzależnienie od środków publicznych czy braki 
kadrowe, 

 rozwarstwienie zasobów w sektorze (10% 
największych organizacji gromadzi 86% 
dochodów całego sektora i dysponuje 95% 
zasobów ludzkich). 

 

Droga do osiągnięcia celu PROO prowadzi przez 

wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji, 

podniesienie jakości ich działania, zwiększenie 

zaangażowania w życie publiczne oraz 

wzmocnienie ich funkcji kontrolnych i 

 eksperckich. W szczególności działania 

programowe będą kierowane do organizacji 

działających w mniejszych ośrodkach, tam gdzie 

reagują na rzeczywiste potrzeby wspólnot oraz 

realne potrzeby mieszkańców. 

 

Przyjmując PROO Polska dołączyła do grona 

rozwiniętych demokracji – w krajach zachodnich 

skutecznie funkcjonują podobne systemy (np. 

„Big Lottery Fund” w Wielkiej Brytanii czy 

„Europa dla Obywateli” prowadzony przez unijną 

EACEA). Wzorując się na zagranicznych 

rozwiązaniach, zapewniono w programie 

różnorodne, elastyczne i dopasowane do potrzeb 

sektora formy takiego wsparcia. 
 

– PROO otwiera nowy rozdział w historii III 

sektora w Polsce. Chcemy, żeby polskie 

organizacje były takie, jak polskie firmy: 

nowoczesne, profesjonalne, dobrze 

zorganizowane. Program przełoży się nie tylko na 

poprawę kondycji i stabilności finansowej 

organizacji, ale także na wzrost aktywności 

obywateli w życiu społecznym – mówi Wojciech 

Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu 

Wolności, instytucji która zarządza Programem. 

 

Program wprowadza, w oparciu o art. 31 Ustawy 

o Narodowym Instytucie Wolności, nową z 

punktu widzenia współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych w Polsce, 

formę wsparcia instytucjonalnego, poza 

utrwalonym w UDPPiW systemem zlecania zadań 

publicznych. 

 

PROO będzie finansowany z Funduszu 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z 
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dopłat w grach objętych monopolem państwa (na 

podstawie art. 88a ustawy o grach hazardowych). 

W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO 

ok. 585 mln zł. Program zakłada wsparcie w tym 

okresie ponad 11 000 organizacji. Granty będzie 

można otrzymać w formule otwartych konkursów 

dotacyjnych w pięciu priorytetach PROO, czyli: 

 

 Priorytet 1. Zrównoważony rozwój 
organizacyjny 

 Priorytet 2. Kapitały żelazne 

 Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych 
organizacji strażniczych i mediów 
obywatelskich 

 Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think-
tanków obywatelskich 

 Priorytet 5. Wsparcie doraźne 

 

Ważnym elementem programu jest specjalne 

wsparcie dla organizacji strażniczych i think-

tanków obywatelskich, które ma wzmocnić 

funkcje kontrolne i eksperckie tych organizacji. 

 

Program został zainicjowany przez 

Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku 

Publicznego, wicepremiera Piotra Glińskiego. 

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach 

pierwszych konkursów PROO jest planowane 

wczesną jesienią 2018 roku. 

 

 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/ak

tualnosci/proo-nowy-program-dla-organizacji-

pozarzadowych 

 

8.  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. 
 
 

9.  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 

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/proo-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/proo-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/proo-nowy-program-dla-organizacji-pozarzadowych
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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, 
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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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email: 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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