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1. Targi organizacji pozarządowych powiatu lęborskiego. 

 
Stowarzyszenie EDUQ zaprasza wszystkie organizacje 
pozarządowe oraz grupy inicjatywne z terenu powiatu 
lęborskiego do wzięcia udziału w Targach organizacji 
pozarządowych powiatu lęborskiego w dniu 04.09.2021, 
godz. od 11:00 do 17:00 na terenie wokół Klubu 
Osiedlowego BAZA w Lęborku, ul. Łokietka 5. 
 
 Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego 
święta NGO w powiecie. Będą odbywać się w ramach 
Festiwalu ulicznego na terenie rewitalizowanym Lęborka.  
 
Ich celem jest  promocja organizacji pozarządowych oraz 
różnych przejawów aktywności społecznej  wśród 
mieszkańców powiatu lęborskiego, a także integracja 
sektora pozarządowego. Wstęp na teren wydarzenia jest 
bezpłatny.   
 
Liczymy, że z Waszą pomocą wydarzenie stanie się 
jedynym w swoim rodzaj. 
 
Nabór organizacji i podmiotów odbywa się poprzez 
formularz  elektroniczny: 
https://forms.gle/Bxts1Ynezz8tb3af9 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://eduq.pl/aktualnosci/targi-organizacji-
pozarzadowych-powiatu-leborskiego/ 
 

2. Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie 
szczepień przeciw COVID-19 - trwa nabór wniosków. 

 
Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla 
koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 
2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej 
społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko 
COVID-19. 

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały 
się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu 
wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do 
szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednego 
festynu informacyjnego można otrzymać 8 tys. zł. 
Wysokość tego wsparcia nie zależy od liczby osób 
zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Natomiast 
dodatkowe pieniądze - wyliczane na podstawie liczby 
zaszczepionych, można będzie otrzymać, gdy szczepieniu 
podda się co najmniej 100 osób. 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały 
udostępnione na portalu GOV.PL 

Zasady Programu #Szczepimy Się z KGW –  otwórz 
Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień 
#SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier 
Mateusz Morawiecki. 

Formularz wniosku o pomoc oraz sprawozdania z 
przebiegu wydarzenia: 

Wzór wniosku o pomoc: 
format PDF - otwórz 
format excel - otwórz 
Instrukcja wypełniania wniosku - otwórz 

Wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia: 
format PDF - otwórz 

https://forms.gle/Bxts1Ynezz8tb3af9
http://eduq.pl/aktualnosci/targi-organizacji-pozarzadowych-powiatu-leborskiego/
http://eduq.pl/aktualnosci/targi-organizacji-pozarzadowych-powiatu-leborskiego/
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/KGW/szczepienia/SzczepimySie_KGW_wytyczne.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Wniosek_o_przyznanie_pomocy_KGW_szczepienia_1z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Wniosek_o_przyznanie_pomocy_KGW_szczepienia_1z.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Instrukcja_wypelniania_wniosku_KGW_SZCZEPIENIA_1z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Sprawozdanie_z_wydarzenia_-_KGW_szczepienia_1z.pdf


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

format excel - otwórz 
Instrukcja wypełniania sprawozdania - otwórz 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do 
Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę 
Koła Gospodyń Wiejskich. 

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza 
udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do 
wniosku należy dołączyć: 

1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de 
minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest 
złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o 
wielkości ww. pomocy de minimis; 

2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na 
podstawie przepisów o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich 
nieposiadających takiego wpisu. 

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów 
identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
jest dostępna na naszym portalu –otwórz    

Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z 
jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione 
zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami: 

• wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień - 
otwórz 

• wzór umowy z Podmiotem Wykonującym 
Działalność Leczniczą - otwórz 

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od 
jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji 
sprawozdanie, do którego należy dołączyć:   

• kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń 
wiejskich a punktem szczepień dotyczącej 
wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko 
COVID-19; 

• materiały dokumentujące przeprowadzenie 
kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub 

społecznościowych, lub za pośrednictwem 
ogłoszeń o wydarzeniu; 

• materiały dokumentujące zrealizowanie 
aktywności podczas wydarzenia. 

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za 
pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O 
dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do 
właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu 
wnioski nie będą rozpatrywane. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-
dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-
przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html 
 

3. Pomoc To Moc. 

 
PZU kontynuuje swoje wsparcie dla społeczności 
lokalnych. Rusza nowa edycja ogólnopolskiej akcji 
prewencyjnej Pomoc To Moc, w której można zdobyć 
kilkadziesiąt tysięcy dofinansowania na realizację 
inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w okolicy. 
Wnioski można składać do 17 września 2021 roku. 
 
– Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dotychczas wsparliśmy 500 projektów 
na łączną kwotę 12 mln zł – mówi Robert Lubański, 
dyrektor ds. prewencji PZU. – Bardzo zależało nam, aby po 
roku przerwy w akcji, kiedy PZU pomagał służbom 
medycznym i Polakom w walce z koronawirusem, 
wznowić Pomoc To Moc przede wszystkim ze względu na 
wsparcie działań w lokalnych społecznościach. Zgodnie z 
hasłem tegorocznej edycji „Zdrowa i bezpieczna rodzina” 
szczególnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw służących 
ochronie zdrowia i propagowaniu zdrowego stylu życia 
całych rodzin, co jest teraz szczególnie ważne. Naszym 
celem jest pomoc społecznościom lokalnym także w 
niewielkich miejscowościach w budowie przyjaznej i 
bezpiecznej okolicy  – dodaje Robert Lubański. 
 
Podejmując tegoroczną akcję, PZU stawia na pomysły, 
które prowadzą do zmniejszania zagrożeń zdrowotnych i 
budowania świadomości społecznej dotyczącej tego, jak 
ważna jest troska o zdrowie, w tym aktywność fizyczna. 
Promowane projekty mają zachęcać do takiej aktywności 
całe rodziny i edukować w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, jak również udzielania pierwszej pomocy. 
Mają poza tym służyć dostosowaniu infrastruktury w 
miejscach publicznych do potrzeb osób starszych i 

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Sprawozdanie_z_wydarzenia_-_KGW_szczepienia_1z.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/KGW/2021/szczpienia/Instrukcja_wypelniania_sprawozdania_KGW_SZCZEPIENIA_1z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/ewidencja-producentow-rolnych.html
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/KGW/szczepienia/Umowa_wzor_KGW_MJS.DOCX
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/KGW/szczepienia/Umowa_wzor_KGW_PWDL.DOCX
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-promowanie-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-wnioskow.html
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niepełnosprawnych oraz podnosić bezpieczeństwo w 
innych dziedzinach. 
 
Akcja ubezpieczyciela jest skierowana zwłaszcza do 
organizacji pozarządowych, które podejmują działania na 
rzecz lokalnych społeczności i najlepiej znają ich potrzeby. 
O dofinansowanie z funduszu prewencyjnego można się 
ubiegać do 17 września br., składając wniosek za 
pośrednictwem strony internetowej: pomoctomoc.pzu.pl. 
 
Dofinansowanie można uzyskać m.in. na cykliczne akcje 
profilaktyczne i edukacyjne, programy i projekty z 
udziałem profesjonalisty z zakresu zdrowego trybu życia i 
profilaktyki zdrowotnej lub bezpieczeństwa, konsultacje i 
warsztaty poświęcone ochronie zdrowia i propagujące 
zdrowy tryb życia. Wsparcie PZU mogą otrzymać także 
projekty, których celem jest wspomaganie powrotu do 
zdrowia osób, które przebyły COVID-19, a także inicjatywy 
związane z budową odpowiedniej infrastruktury 
poprawiającej bezpieczeństwo w okolicy. Dofinansowane 
mogą zostać również projekty, których celem będzie 
edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa na drodze i w 
internecie oraz wszelkie inicjatywy zapobiegające 
nieszczęśliwym wypadkom. 
 
W minionych dwóch edycjach Pomoc To Moc społeczności 
lokalne zgłosiły ponad 4000 wniosków. Kilkaset z nich 
otrzymało dofinansowanie o łącznej kwocie 12 mln zł. 
 
Dzięki akcji PZU w całym kraju zostało zrealizowanych 
wiele potrzebnych przedsięwzięć. Powstały place zabaw, 
miasteczka ruchu drogowego, zostały zainstalowane 
specjalne radary, które przyczyniły się do zmniejszenia 
liczby wypadków w okolicy. W ramach programu 
organizowano także warsztaty i zajęcia dydaktyczne dla 
osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy dzieci. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://pomoctomoc.pzu.pl/?_gl=1*1v60u5k*_ga*MjE0M
TcxNTAzMi4xNjI5MTIwMjI1*_ga_LE4DX3ZB89*MTYyOTEy
MDIxNS4xLjEuMTYyOTEyMDQ1My42MA 
 

4.  Forum Subregionalne organizowane przez Centrum 
Organizacji Pozarządowych . 

 
Forum Subregionalne odbędzie się 2 września 2021 r. o 
godz. 16:00. Do udziału w spotkaniu zapraszamy 
organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii 
społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, gminnych ośrodków pomocy społecznej, 

lokalnych przedsiębiorców, a także chętne osoby 
zainteresowane współpracą międzysektorową. 
 
W programie Forum przewidziano także krótkie prelekcje 
na temat wolontariatu, zatrudnienia socjalnego oraz 
wyzwań i wymogów związanych z wdrożeniem Ustawy o 
dostępności. 
 
Program FORUM 
16.00 Rozpoczęcie FORUM 
 
Część plenarna: 
16.15 - Szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem 
Ustawy o dostępności - Bartłomiej Engelbrecht, prezes 
Fundacji dla Was, mobilny doradca sektora 3.0 w zakresie 
wspierania rozwoju nowych technologii w organizacjach 
pozarządowych, specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej, doradca kluczowy oraz biznesowy OWES  
 
16.45 - Zatrudnienie socjalne i wspierane alternatywne 
formy zatrudnienia i aktywizacji zawodowej - Justyna 
Rozbicka-Stanisławska członkini Rady Zatrudnienia 
Socjalnego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej I i II 
kadencji, wiceprzewodnicząca Pomorskiego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, przewodnicząca 
Pomorskiego Konwentu CIS KIS, członkini Rady 
Programowej Ogólnopolskiego Konwentu CIS KIS       
         
17.15 - Wolontariat jako forma rozwoju społeczności 
lokalnej - Natalia Meszko, Koordynator wolontariatu w 
Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 
specjalności:  Wolontariat seniorów, Gdański Fundusz 
Senioralny, Korpus Solidarności, współpraca z 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
  
17.45  Część panelowa: 

• Spotkanie lokalnej koalicji wolontariatu 
• Spotkanie lokalnej koalicji na rzecz rozwoju 

zatrudnienia socjalnego 
 

18.30 Catering 
Zgłoszenia należy przesłać do 26 sierpnia 2021 roku. Link 
do Formularza zgłoszeniowego: 
https://forms.gle/Ae7u222KNEFx4jSy6 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://eduq.pl/aktualnosci/forum-subregionalne-2-
wrzesnia-2021-r-w-klubie-osiedlowym-baza/ 
 

5.  Europejski Korpus Solidarności: Projekty Solidarności 
– środki na lokalne działania. 

https://pomoctomoc.pzu.pl/
https://pomoctomoc.pzu.pl/?_gl=1*1v60u5k*_ga*MjE0MTcxNTAzMi4xNjI5MTIwMjI1*_ga_LE4DX3ZB89*MTYyOTEyMDIxNS4xLjEuMTYyOTEyMDQ1My42MA
https://pomoctomoc.pzu.pl/?_gl=1*1v60u5k*_ga*MjE0MTcxNTAzMi4xNjI5MTIwMjI1*_ga_LE4DX3ZB89*MTYyOTEyMDIxNS4xLjEuMTYyOTEyMDQ1My42MA
https://pomoctomoc.pzu.pl/?_gl=1*1v60u5k*_ga*MjE0MTcxNTAzMi4xNjI5MTIwMjI1*_ga_LE4DX3ZB89*MTYyOTEyMDIxNS4xLjEuMTYyOTEyMDQ1My42MA
https://forms.gle/Ae7u222KNEFx4jSy6
http://eduq.pl/aktualnosci/forum-subregionalne-2-wrzesnia-2021-r-w-klubie-osiedlowym-baza/
http://eduq.pl/aktualnosci/forum-subregionalne-2-wrzesnia-2021-r-w-klubie-osiedlowym-baza/
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Europejski Korpus Solidarności wspiera działania lokalne. 
15 kwietnia 2021 KE ogłosiła kolejną edycję programu na 
lata 2021-2027. W ramach Programu możliwe są 
Projekty Solidarności – Działania na rzecz społeczności 
lokalnej (ang. solidarity projects) to działania 
realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i 
wdrażane samodzielnie przez młodych pełnoletnich ludzi 
przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi 
ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez 
siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności 
lokalnej. 
 
Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w 
ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich 
społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań 
w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu 
Solidarności. 
 
Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i 
działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów 
tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, 
jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają 
charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one 
nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są 
w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją 
architektów nowego programu było umożliwienie 
organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych 
zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc na 
terenie dzielnicy, gminy, miejscowości. 
 

• Aby realizować Projekt Solidarności, nie ma 
potrzeby angażowania do współpracy partnerów 
zagranicznych. 

• Pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa 
min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, 
korzystających ze wsparcia organizacji 
pozarządowej lub instytucji działającej w sferze 
lokalnej. 

• Członkowie grupy muszą zarejestrować się w 
Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. 

• Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić 
naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym 
w społeczności lokalnej, z której wywodzi się 
grupa inicjatywna lub w której działa. 

• Tematyka i podejmowane działania muszą 
dotyczyć ważnych społecznie spraw związanych z 
szeroko rozumianą solidarnością. 

• Działania muszą wpisywać się w priorytety 
Europejskiego Korpusu Solidarności opisane w 
Przewodniku po Programie dostępny na stronie 
eks.org.pl 

Zadaniem projektu jest ponad to promowanie wartości 
europejskich, takich jak promowanie otwartości, 
wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, 
aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska 
naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od 
powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, 
realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne 
doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, 
wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i 
motywację do dalszego działania. Działania projektowe 
będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy 
inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, 
zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy 
inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, 
głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy 
w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. 
Grupa realizująca projekt może korzystać także ze 
wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z 
młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, 
realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza 
strukturą projektu. 
 
Charakterystyka projektu solidarności: 
 
Czas trwania: 2-12 miesięcy 
 
Zasięg geograficzny: Polska 
 
Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy 
wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość 
prawną 
 
Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 
euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), 
koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami 
(100% zaplanowanych kosztów). 
 
Najbliższym termin składania wniosków o 
dofinansowanie: 5 października 2021 do godz. 12.00 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-
solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html 
 

6. Serdecznie zapraszamy na Szkołę Liderów 

Przedsiębiorczości Społecznej. 

Zostań Liderem/ką Przedsiębiorczości Społecznej. Rusza 
IV edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej 
organizowanej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Słupsku. 

https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html
https://fundusze.ngo.pl/254875-europejski-korpus-solidarnosci-lokalne-dzialania-zmienia-europe.html
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Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie 
zarządzać zmianą w organizacji? Jak pozyskiwać fundusze i 
partnerów do współpracy? Jak używać narzędzi online w 
organizacji? 
6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale 
przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej 
inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, 
nowe umiejętności i kontakty. 
 
Szukamy osób, które: 

• są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej 
lub dużej społeczności działającej w obszarze 
przedsiębiorczości społecznej, 

• chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby 
skuteczniej zarządzać swoją organizacją, 
społecznością i jej zasobami, 

• zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji, 
społeczności i chcą zdobyć kompetencje 
potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej 
lub gospodarczej. 

 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa 
Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają: 
  

• przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i 
instytucji publicznych,  

• lokalnych animatorów/ki, 
• lokalnych liderów/ki 
• wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup 

nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, 
którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje 
liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii 
społecznej. 
 

Oferujemy: 

• szkolenie umiejętności liderskich w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, 

• inspirujące zajęcia z doświadczonymi 
trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i 
umiejętności opierają na doświadczeniu 
zawodowym, 

• zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów 
Przedsiębiorczości Społecznej. 

Co w programie? 
 
Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej: 

1. Budowanie relacji z otoczeniem, rola lidera w 
organizacji. 

2. Wystąpienia publiczne 

3. Media społecznościowe, rozwiązania chmurowe np. 
dysk google, google drive 

4. Pozyskiwanie  środków na działania w organizacji 
5. Team coaching zespołowy 
6. Zarządzanie zmianą w organizacji 

 
Miejsce szkoleń:  Równolegle będą prowadzone 3 edycje 

szkoły w Lęborku, Słupsku i Bytowie. Możesz zgłosić swój 

udział do Szkoły Liderów w wybranym przez siebie mieście. 

 
Czas trwania: Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to cykl 6 
jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny. Plan spotkań: 
 

 
O Nas 
Trenerzy i Trenerki Szkoły Liderów Przedsiębiorczości 

Społecznej  posiadają wieloletnie doświadczenie w 

udzielaniu wsparcia rozwojowego m.in. z zakresu: 

planowania finansowego, strategii marketingowych oraz 

zarządzania zespołem pracowniczym. Na co dzień 

zarządzają PES  a także pełnią wiele innych funkcji m.in. 

doradców/czyń i tutorów/ek -  NGO, PES, grup 

nieformalnych i grup inicjatywnych wspierając ich w 

tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Rozwoju, oprócz tego 

są facylitatorami/kami budowania partnerstw lokalnych. 

Ich doświadczenie potwierdzone jest licznymi 

certyfikatami, w tym międzynarodowymi, m.in. certyfikat 

facylitatora budowania partnerstw lokalnych 

(Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych 

SPLOT); Szkoła Liderów Organizacji Pozarządowych 

(Stowarzyszenie Szkoła Liderów); Międzynarodowy 

Certyfikat Professional Coach - Wszechnica Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i Erickson International College (Kanada); 

Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, 

LĘBORK SŁUPSK BYTÓW 

06.09.2021 r. 13.09.2021 r. 21.09.2021 r. 

11.09.2021 r. 16.09.2021 r. 24.09.2021 r. 

17.09.2021 r. 17.09.2021 r. 25.09.2021 r. 

22.09.2021 r. 18.09.2021 r. 28.09.2021 r. 

23.09.2021 r. 19.09.2021 r. 29.09.2021 r. 

30.09.2021 r. 24.09.2021 r. 01.10.2021 r. 
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uczenia się i rozwoju wydany przez Edexcel i BTEC 

Professional Qualifications (UK). 

Jak aplikować?  Jakie są kryteria rekrutacji? 
 

• Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy załączony do zaproszenia i 
wysłać go na adres cio@cio.slupsk.pl 
Formularze dostępne są również w punktach 
informacyjnych OWES:  
w Słupsku Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. 
Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk 
w Bytowie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Podzamcze 34 77- 100 Bytów 
w Lęborku ul. Krzywoustego 1, 84- 300 Lębork 

• Głównym kryterium wyboru uczestników/czek będzie 

dotychczasowe doświadczenia w działalności na 
rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym 
naciskiem na obszar ekonomii społecznej. 

• Uczestnikami szkoleń mogą być przede wszystkim 

osoby aktywnie działające na terenie powiatów 
słupskiego oraz m. Słupska, powiatu lęborskiego i 
bytowskiego. 
 

Formularze prosimy odesłać drogą elektroniczną na adres 
cio@cio.slupsk.pl lub dostarczyć do wybranego punktu 
informacyjnego w Słupsku, Lęborku lub Bytowie do 03 
września 2021 roku.  
 
O zakwalifikowaniu się do Szkoły Liderów 
Przedsiębiorczości Społecznej oraz o szczegółowym 
przebiegu szkoleń (godzina, dokładny adres i program) 
poinformujemy każdego kandydata/kę  indywidualnie do 
dnia 04.09.2021 r.  
 
Wszystkich niezbędnych informacji udzielą Państwu: 
w Słupsku  - Aleksandra Barańska pod nr tel. 59 840 29 20 
W Bytowie  - Piotr Pradela pod nr tel. 533 339 188 
W Lęborku – Magdalena Misiura pod nr tel. 510 109 476 
 
Organizatorzy pokrywają koszty udziału w szkole, w tym 
wyżywienia, materiałów szkoleniowych, zwracają część 
kosztów podróży oraz w razie potrzeby zapewniają koszt 
opieki nad osobami zależnymi.  
 

Szkoła Liderów Przedsiębiorczości Społecznej 

organizowana jest w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.3 Ekonomia 

Społeczna, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty Ekonomii 

Społecznej. 

 
Więcej informacji na stronie: 
http://owes-cio.pl/szkola-liderow-zaprasza-3/ 
 

7.  Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra 

Dostępność +. 

 

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w 

formie grantu 50 000 złotych - osobom indywidualnym, 

grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i 

instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), 

które mają NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, 

ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY 

STARSZE O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI 

MOGŁY W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE 

FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD 

ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI 

KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O 

CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP 

DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY 

USŁUG OCHRONY ZDROWIA). 

 

Już od 1 września 2021 r. można składać wnioski o GRANT 

do 50 000,00 na innowacje społeczne w temacie 

DOSTĘPNOŚĆ +. 

 

Wartość grantu: do 50 tys. PLN 

Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ + 

 

Grupa docelowa do której powinny być skierowane 

innowacje: 

• Osoby z niepełnosprawnościami 

• Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub 

percepcji 

 

Kto może być Grantobiorcą: 

✓ osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, 

stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, 

instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne 

 

Nabór wniosków do III rundy –trwa od 1 września do 12 

października 2021 r. 

Więcej szczegółów na stronie 

http://inkubatorwielkichjutra.pl 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://owes-cio.pl/szkola-liderow-zaprasza-3/
http://inkubatorwielkichjutra.pl/
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Na stronie znajdziecie informacje dotyczące naboru, 

formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji 

projektu grantowego. 

 

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej w 

formie grantu osobom indywidualnym, grupom 

nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom 

(pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają 

NOWATORSKI POMYSŁ NA TO, JAK SPRAWIĆ, ABY OSOBY 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSOBY STARSZE O 

OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI LUB PERCEPCJI MOGŁY W 

JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU SAMODZIELNIE 

FUNKCJONOWAĆ W CODZIENNYM ŻYCIU (NA PRZYKŁAD 

ROBIĆ ZAKUPY) I NIE BYŁY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI 

KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH O 

CHARAKTERZE POWSZECHNYM (NA PRZYKŁAD DOSTĘP 

DO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH, DÓBR KULTURY CZY 

USŁUG OCHRONY ZDROWIA). 

 

CHODZI O INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA LUB NARZĘDZIA 

W SKALI MIKRO, KTÓRE DOTYCZĄ MIĘDZY INNYMI 

SPOSOBU ŚWIADCZENIA DANEJ USŁUGI, ZMIANY CECH 

PRODUKTU OFEROWANEGO NA RYNKU, ZMIANY 

ORGANIZACJI MIEJSCA LUB FORMY ŚWIADCZENIA 

USŁUGI, ZMIANY SPOSOBU ZARZĄDZANIA INSTYTUCJĄ, 

TAK ABY ZAPEWNIĆ WIĘKSZE OTWARCIE NA POTRZEBY 

OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI. 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/ 
 

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 oraz ze 

środków Powiatu Lęborskiego. 

 

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 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,  

http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 

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, 
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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.pltel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

tel.: 510 109 476 

 

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. Magdalena Misiura 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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