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1. Konkurs „Adamed dla Seniora” – szansa na 10.000 zł dla 
organizacji z całej Polski 

Grupa Adamed zaprasza do zgłaszania pomysłów na działania 
aktywizujące osoby starsze. Do 23 czerwca 20017 r. 
przyjmowane będą projekty, zadaniem których jest zwrócenie 
uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego 
potencjału seniorów. Konkurs ma charakter ogólnopolski i 
przeznaczony jest dla podmiotów aktywnie działających z 
myślą o nich. 
 
Jak wziąć udział 
 
Aby wziąć udział w konkursie „Adamed dla Seniora” wystarczy 
zgłosić projekt realizowanej lub planowanej inicjatywny, 
poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz 
dostępny na stronie: adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/. 
 
Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać: dane 
organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz 
seniorów oraz opis aktywności na jaką przeznaczyłby nagrodę 
wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna 
organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje. 
 
Pod uwagę Jury będzie brało takie kryteria jak: intensywność 
dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i 
przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz 
atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu. 
 
Trzy zwycięskie inicjatywy ogłoszone zostaną 13 września. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze trzy najlepsze 
projekty, które otrzymają dofinansowanie w kwocie po 10 000 
zł każda.  
 
Zgłoszenia do akcji trwają do 23 czerwca 2017 roku. 
 
Szczegółowe informacje: 
www.adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/  
 

2. Szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy 2017 

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt 

zaprosić SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE oraz ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE na szkolenie z zakresu Podstawy Prawa Pracy 

w 2017 roku. 

Zagadnienia szkolenia opracowano na bazie chronologii 

kodeksu pracy, aktów wykonawczych, kodeksu cywilnego, 

prawa spółdzielczego.  

Szkolenie odbędzie się: 

- 30.05.2017 - w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2. 

Szkolenie jest BEZPŁATNE. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres 

office@parr.slupsk.pl .  

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.05.2017r. 

3. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre 

praktyki” 

O jedną czwartą wzrosła liczba firm realizujących działania 

społecznie odpowiedzialne w Polsce, prezentowanych w 

tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. 

Dobre praktyki”. Ogłoszenie raportu, opracowywanego przez 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, miało miejsce 30 

marca br. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. 

 
Szczegółowe informacje:  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/przelomo

wy-dla-firm-spolecznie-odpowiedzialnych-ogloszenie-raportu-

odpowiedzialny-biznes-polsce-2016-dobre-praktyki/  

 

http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/
http://www.adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/
mailto:office@parr.slupsk.pl
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/przelomowy-dla-firm-spolecznie-odpowiedzialnych-ogloszenie-raportu-odpowiedzialny-biznes-polsce-2016-dobre-praktyki/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/przelomowy-dla-firm-spolecznie-odpowiedzialnych-ogloszenie-raportu-odpowiedzialny-biznes-polsce-2016-dobre-praktyki/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/przelomowy-dla-firm-spolecznie-odpowiedzialnych-ogloszenie-raportu-odpowiedzialny-biznes-polsce-2016-dobre-praktyki/
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4. Nowe pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla 

ekonomii społecznej 

Ponad 135 mln zł na preferencyjne pożyczki oraz 4 mln zł na 
reporęczenia. Bank Gospodarstwa Krajowego rusza z nowym 
programem wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. To 
drugi, po pilotażowym ES Funduszu, tego typu projekt w 
Polsce. 

Założenia Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej 
prezentowali na konferencji 4 kwietnia przedstawiciele BGK 
oraz dwóch resortów – rozwoju oraz rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Nowy fundusz finansowany jest z Programu Wiedza 
Edukacja Rozwój, a jego celem jest nie tylko dofinansowanie 
ponad 2 tys. przedsiębiorstw społecznych, ale również 
stworzenie ponad tysiąca nowych miejsc pracy. 

Wnioski z pilotażu 

Nowy fundusz zarządzany przez BGK został utworzony na 
zrębach pilotażowego projektu ES Fundusz, który prowadzony 
był w latach 2012-2016 przez Towarzystwo Inwestycji 
Społeczno-Ekonomicznych. 

Więcej informacji:  

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2048415.html  

5. III edycja „Decydujesz, pomagamy” – Tesco po raz kolejny 

stawia na lokalne inicjatywy 

Startuje III edycja programu grantowego „Decydujesz, 
pomagamy” skierowanego do lokalnych społeczności.  
 
Etap zbierania zgłoszeń na realizację kolejnych projektów 
społecznych będzie trwał do 30 czerwca. O tym, które pomysły 
zostaną zrealizowane, ponownie zadecydują klienci Tesco.  
 
Więcej informacji: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2070949.html  

 
6. Fundusze norweskie: Fundusz Współpracy Dwustronnej 

”Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii” 

Nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej między 
beneficjentami polskimi i norweskimi, prowadzącej m.in. do 
zwiększenia świadomości w obszarze efektywności 
energetycznej i odnawialnych źródeł energii – to cel Funduszu 
Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04. W 
ogłoszonym naborze do rozdysponowania jest 100 tys. euro, 
czyli prawie 436 tys. zł. 

Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 
od 18 kwietnia do 31 maja 2017 r. W przypadku 
niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość wydłużenia 

daty zakończenia naboru lub przesunięcia pieniędzy na inne 
działania dwustronne. 

O dofinansowanie ze środków FWD NMF mogą ubiegać się: 
organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, 
gmin, powiatów i regionów; państwowe jednostki 
organizacyjne; organizacje pozarządowe oraz fundacje i 
stowarzyszenia; a także organizacje samorządu gospodarczego 
(izby gospodarcze). 

Więcej informacji na stronie:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2042968.html  
 

7. Ogólnopolski konkurs mikrograntów „Centrum dla rodziny” 

Konkurs mikrograntów "Centrum dla Rodziny", realizowany w 
ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, jest skierowany do organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie 
aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i 
rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem 
Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych 
i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego. 

Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Dorośli-
Dzieciom zapraszają organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne (co najmniej 3 osoby posiadające Patrona w 
postaci organizacji pozarządowej) z całej Polski do udziału w 
konkursie mikrograntów pn. „Centrum dla Rodziny” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich w zakresie aktywności, wspierania rodziny, 
macierzyństwa i rodzicielstwa. Kwota udzielanego mikrograntu 
to 5.000 zł. 

Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych 
organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra 
wspólnego. Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie 
muszą mieć zapis w statucie, iż mogą podejmować działania na 
rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa (również Patron 
grupy nieformalnej). 

Realizator będzie mógł złożyć maksymalnie dwie oferty na 
mikrogrant, a minimalny czas realizacji jednego mikrograntu, 
to nie mniej niż 90 dni. Mikrogranty będą realizowane w 
okresie od 20 kwietnia do 31 października 2017 r. Ubiegający się 
o wsparcie będą mogli liczyć na doradztwo ekspertów tak w 
trakcie składania Ofert, jak i później na etapie ich realizacji oraz 
podczas rozliczania. 

Więcej informacji na stronie:  
http://dzialamyrazem.pl/  
 
 
 
 
 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2048415.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2070949.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2042968.html
http://dzialamyrazem.pl/
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8. Zapraszamy do Punktu Informacyjnego OWES 

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu Informacyjnego 

OWES w Lęborku. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak: 
1. założyć podmiot ekonomii społecznej lub 

przedsiębiorstwo społeczne, 
2. pozyskać środki finansowe na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego, 
3. prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego 

lub działalność gospodarczą (w przypadku organizacji 
pozarządowych) 

4. skutecznie współpracować z innymi podmiotami i 
instytucjami, 

ta oferta jest dla Ciebie! 

Punkt Informacyjny OWES w Lęborku, prowadzony przez 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, czynny jest od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00 - 15.00. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy ul. Krzywoustego 1, pokój 135. 

Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Krzywoustego 1 (I p. 

pok. 135) 
2. telefonicznie – 694 242 952 
3. mailowo – eduq.biuro@gmail.com  
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 punkcie 
informacyjnym w Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135. 
 
 
Osoba do kontaktu: 
Marta Wolff 
e-mail: eduq.biuro@gmail.com 
tel.: 694 242 952 
 

9. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla lęborskich 

NGO! 

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 

pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w zakresie 

funkcjonowania NGO. 

Pracownicy eduq dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 

09.00-15.00 w Lęborku ul. Krzywoustego 1 pok. 134. 

Poradnictwo świadczone w ramach Centrum Organizacji 

Pozarządowych.  

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka. 

 

 

 

10. 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. 
 
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. 
 
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. 

 
Doradztwo ogólne świadczy Grażyna Bolewska. W celu 
umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 
840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk.pl) lub osobisty (ul. 
Sienkiewicza 19, II p.). 
 
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 
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4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 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. 

 
Doradztwo specjalistyczne świadczą: Agnieszka Telakowska, 
Marta Makuch oraz Helena Matul. W celu umówienia się na 
doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 840 29 20), 
mailowy (cio@cio.slupsk.pl) lub osobisty (ul. Sienkiewicza 19, II 
p.). 
 
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. 

 
Doradztwo biznesowe świadczy Grażyna Bolewska. W celu 
umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 
840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk.pl) lub osobisty (ul. 
Sienkiewicza 19, II p.). 
 
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 ekonomi 

 

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/ANIMACJA 
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.  
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Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy mają 
wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.  
 
Za działania animacyjne odpowiada Tomasz Keler. W celu 
umówienia się na doradztwo prosimy o kontakt telefoniczny (59 
840 29 20), mailowy (cio@cio.slupsk.pl) lub osobisty (ul. 
Sienkiewicza 19, II p.). 
 
 
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

http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 


