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1. Ruszył nabór wniosków w ramach Programu 
AKUMULATOR SPOŁECZNY 

Konkurs grantowy skierowany jest do młodych 
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 
województwa pomorskiego; aktywnych grup 
mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra 
wspólnego.  
 
Termin naboru wniosków: od 1 do 31 lipca 2017. 
 
Rodzaje dotacji: 

 Mini-grant do 500 zł na inicjatywę ze sfery 
pożytku publicznego 
 

 Grant do 5000 zł na projekt ze sfery pożytku 
publicznego 

 
W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden 
wniosek! 
 
Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 sierpnia 
do 15 grudnia 2017. 
 
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się 
(lub zalogować - w przypadku wnioskodawców z ubiegłych 
lat) w systemie on-line i wypełnić formularz.  
 
UWAGA: 
Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej 
za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy 
techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, 
prosimy o kontakt z właściwym Operatorem. 
 
 

Szczegółowe informacje: 
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnos
ci/konkurs-2017-pozytek-publiczny.html  
 

2. Spotkania konsultacyjne – Program AKUMULATOR 

SPOŁECZNY 

 
Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem 
AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych 
wnioskodawców zapraszamy na konsultacje wniosków. 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Małgorzata Kiernicka, Grażyna Bolewska 
cio@cio.slupsk.pl 
tel. 59 840 29 20 
 

3. Nabór w Programie „Europa dla Obywateli” 

 

Agencja Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora 

Audiowizualnego otworzyła nabór wniosków w 

programie „Europa dla obywateli” na projekty w ramach 

Komponentu 2: Partnerstwo miast i Sieci miast - z 

terminem aplikacji do 1 września 2017 r. 

 

Wnioski na projekty można składać w ramach działań: 
 Komponent 2, Działanie 2.1 Partnerstwo miast 
 Komponent 2, Działanie 2.2 Sieci miast 

 
Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o 
dofinansowanie Punkt Kontaktowy „Europa dla 
obywateli” w Polsce zachęca do zapoznania się z nową 
wersją Przewodnika po programie „Europa dla obywateli” 
(aktualna wersja obowiązuje od stycznia 2017 r.). 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2017-pozytek-publiczny.html
http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2017-pozytek-publiczny.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://europadlaobywateli.pl/wp-content/uploads/2015/07/2017-Programme-Guide-PL.pdf
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Szczegółowe informacje:  

http://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/  

 

4. Grant na wydarzenie o kodowaniu 

Chcesz zorganizować hakaton, warsztat lub spotkanie o 
kodowaniu dla dzieci i młodzieży? A może kurs online 
wprowadzający młode osoby w programistyczne tajniki? 
Masz już pomysł ale brakuje Ci środków na jego 
realizację? Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, 
mamy dla Ciebie rozwiązanie. Weź udział w inicjatywie 
Meet and Code i zdobądź grant na swoje wydarzenie! 
Zgłoszenie musi zostać przesłane najpóźniej do 15 
września 2017 r. 
 
Inicjatywa Meet and Code, której organizatorami są firma 
SAP oraz TechSoup Europe, ma na celu wsparcie 
różnorodnych wydarzeń nawiązujących do kodowania, 
które zorganizowane zostaną w trakcie Europejskiego 
Tygodnia Kodowania, czyli od 7 do 22 października. 
Wsparcie to polega na przekazaniu wybranym 
organizacjom pozarządowym, które do 15 września tego 
roku zgłoszą swój pomysł na wydarzenie na stronie 
www.meet-and-code.org, grantu w wysokości nawet 400 
euro na jego realizację. 
 
Wydarzenie może mieć dowolny format, może być to 
hakaton, warsztat z języków programowania, szkolenie 
online i inne. W zasadzie nie ma ograniczeń, pod 
warunkiem, że wydarzenie dotyczy programowania i 
zaplanowane jest na Europejski Tydzień Kodowania. 
 
Więcej informacji: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084099.html  
 

5. Konkurs MEN: Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

„Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na 

środowisko oraz czyste powietrze” 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem 
„Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na 
środowisko oraz czyste powietrze”. 
 
Celem konkursu jest: 

1) upowszechnianie wiedzy o zasadach 
postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z 
występowaniem smogu spowodowanego między 
innymi niewłaściwym użytkowaniem kotłów i 
pieców grzewczych, niedostateczną ochroną 
przeciwpożarową, emisją spalin pojazdów itp.; 

 

2) upowszechnianie wiedzy na temat wpływu 
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi; 
3) kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych 
uczniów w zakresie ograniczania zanieczyszczeń 
powietrza. 
 
Termin składania ofert: 
4 sierpnia 2017 r. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://bip.men.gov.pl/zadania-
publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-
edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-
przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-
czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html  
 

6. Europejski Korpus Solidarności – ruszają miejsca pracy 

i staże 

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła 
Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces 
informowania wolontariuszy o oferowanych miejscach, 
rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. 
 
Komisja wspiera zatem dwa projekty wdrażane pod 
kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, 
które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 
tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności 
w innych państwach UE. 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083383.html  
 

7. Otwarty konkurs grantowy „Wiosenny Inkubator 

Innowacji” 

Rusza II nabór pomysłów na innowacje społeczne w 
obszarze rynku pracy. Zgłoszenia będą przyjmowane od 
7 sierpnia do 6 września 2017 r. 
 
W WIOSENNYM INKUBATORZE INNOWACJI wspierane 
będą nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią 
się wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań 
problemów w obszarze integracji zawodowej osób 
oddalonych od rynku pracy: osób młodych bez 
doświadczenia zawodowego, osób niepełnosprawnych 
oraz osób powyżej 50 r.ż. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz 
impuls do działania i zmiany warunków panujących na 
rynku pracy.  
 

http://europadlaobywateli.pl/jak-zlozyc-wniosek/
http://www.meet-and-code.org/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084099.html
https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html
https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html
https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html
https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html
https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/przeprowadzenie-ogolnopolskiej-kampanii-edukacyjnej-pod-haslem-niewlasciwa-ochrona-przeciwpozarowa-i-jej-wplyw-na-srodowisko-oraz-czyste-powietrze-konkurs-nr-de-wzp-263-1-5-2017.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2083383.html
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Stowarzyszenie WIOSNA czeka zarówno na osoby 
prywatne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, 
pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne 
(uczestnicy forów internetowych, portali 
społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) oraz 
podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie 
czy podmioty rynku pracy. 
 
Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między innymi: 

 wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości 
do 80 000 zł, 

 pomoc ekspertów, 
 szkolenia specjalistyczne, 
 sesje motywująco-inspirujące, 
 doradztwo indywidualne, 
 wsparcie organizacyjno-techniczne. 

 
 
Więcej informacji na stronie:  
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html 
 

8. Ekonomia społeczna i solidarna po katalońsku – jak 

czerpać z dobrych rozwiązań? 

24 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie 
przedstawicieli/lek Centrum Inicjatyw Obywatelskich i 
Gminy Słupsk z pracownikami Rada Prowincji w 
Barcelonie. Podczas wizyty dyskutowano o skutecznej 
polityce integracji społecznej w Katalonii oraz zasadach 
współpracy Rady Wojewódzkiej Barcelony z organizacjami 
pozarządowymi. 
 
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Czas na zmianę! 
Polsko-katalońska wymiana doświadczeń”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Słupsk, 
partnerami – Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz 
Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). 
Celem Projektu jest wypracowanie wspólnie z Partnerem 
zagranicznym na podstawie jego doświadczeń i wiedzy 
rozwiązania służącego wsparciu włączenia społecznego i 
walki z ubóstwem wśród 30 osób (18 osób bezrobotnych i 
12 osób nieaktywnych zawodowo) oraz 
wdrożenie/zaadaptowanie tego rozwiązania w Gminie 
Słupsk. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://www.diba.cat/web/benestar/llistabutlletins/-
/newsletter/55553710/93/116706293/una-delegacio-
de-slupsk-polonia-coneix-les-politiques-d-inclusio-social-
de-la-diputacio-de-barcelona  
 

9. Europejski Tydzień Regionów i Miast 

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia 
Pomorskie w Unii Europejskiej” organizowany jest wyjazd 
dla przedstawicieli organizacji i instytucji non-profit do 
Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje 
i instytucje non-profit z terenu naszego województwa, 
pragniemy  serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur 
do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień 
Regionów  i Miast  2017”.   
 
Tegoroczna jubileuszowa edycja z okazji 15-lecia tego 
wydarzenia odbędzie się w dniach od 9 do 12 
października br. w Brukseli. 
 
EWRC to wydarzenie organizowane przez Komisję 
Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Podczas 
tegorocznego EWRC, odbywającego się pod hasłem 
przewodnim „Regiony i miasta na rzecz lepszej 
przyszłości”, miasta i regiony europejskie zaprezentują 
swój potencjał w ramach jednego z trzech tematów: 
budowanie odpornych miast i regionów, regiony i miasta 
jako inicjatorzy zmian oraz dzielenie się wiedzą w celu 
osiągnięcia wyników. 
 
Więcej informacji na stronie:  
https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-
i-instytucji-non-profit-na-wyjazd-do-brukseli-p246  
 

10. Poradnik „Działalność odpłatna organizacji 

pozarządowych” 

W poradniku – „Działalność odpłatna organizacji 
pozarządowych. Praktyczny poradnik” – autorzy 
wyjaśniają w praktyczny sposób na czym polega 
działalność odpłatna pożytku publicznego oraz co należy 
zrobić, aby organizacja mogła ją rozpocząć.  
 
W poradniku Czytelnicy i Czytelniczki znajdą m.in. 
informacje o: 

 zasadach prowadzenia działalności odpłatnej 
pożytku publicznego, 

 ograniczeniach prawnych, 
 typach działalności odpłatnej, 
 dokumentacji, obowiązkach podatkowych. 

 
Więcej informacji na stronie:  
https://sklep.ngo.pl/abc_III_sektora?product_id=43  
 
 
 
 
 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2084050.html
https://www.diba.cat/web/benestar/llistabutlletins/-/newsletter/55553710/93/116706293/una-delegacio-de-slupsk-polonia-coneix-les-politiques-d-inclusio-social-de-la-diputacio-de-barcelona
https://www.diba.cat/web/benestar/llistabutlletins/-/newsletter/55553710/93/116706293/una-delegacio-de-slupsk-polonia-coneix-les-politiques-d-inclusio-social-de-la-diputacio-de-barcelona
https://www.diba.cat/web/benestar/llistabutlletins/-/newsletter/55553710/93/116706293/una-delegacio-de-slupsk-polonia-coneix-les-politiques-d-inclusio-social-de-la-diputacio-de-barcelona
https://www.diba.cat/web/benestar/llistabutlletins/-/newsletter/55553710/93/116706293/una-delegacio-de-slupsk-polonia-coneix-les-politiques-d-inclusio-social-de-la-diputacio-de-barcelona
https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-i-instytucji-non-profit-na-wyjazd-do-brukseli-p246
https://pomorskieregion.eu/zaproszenie-dla-organizacji-i-instytucji-non-profit-na-wyjazd-do-brukseli-p246
https://sklep.ngo.pl/abc_III_sektora?product_id=43
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11. Więcej czasu dla kampanii OPP 

1 lipca 2017 r. zaczęły obowiązywać zmiany w 
rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ważne 
dla obecności organizacji pożytku w mediach publicznych. 
Kampaniom społecznym OPP przysługuje teraz więcej 
czasu antenowego, z którego skorzystają bezpłatnie.  
 
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. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2083493.html  
 

12. Zapraszamy do Punktu Informacyjnego OWES 

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu 

Informacyjnego OWES w Słupsku. 

 

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 Słupsku, prowadzony przez 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, czynny jest od 
poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do siedziby CIO, przy ul. 
Sienkiewicza 19. 
 

13. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla 

słupskich NGO! 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zprasza 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. 

 

14. 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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2083493.html
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Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 

(II p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20 
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.). 
 
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 

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, 
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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 

 

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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