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1. Ruszył nabór do programu grantowego BANK 

MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. 

 
Fundacja Santander zaprasza do składania wniosków w 
kolejnej edycji konkursu grantowego BANK MŁODYCH 
MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania jest 150 
tysięcy złotych. 
 
Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji 
wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić 
młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz 
aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie 
dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. 
 
W programie mogą wziąć udział organizacje , które 
posiadają zdolność prawną , np. : fundacje, szkoły, kluby 
sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Projekty można składać od 15 października do 15 
listopada 2021 r. (do godz. 23:59) na stronie 
https://granty.fundacja.santander.pl/otwiera się w nowej 
karcie 
 
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w 
ramach programu wynosi 8 000 złotych. 
 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem  
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 grudnia 2021 
r. na stronie internetowej fundacji. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-
do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-
sportu/ 

2. Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021- dodatkowy 
nabór dla powiatu lęborskiergo. 

 
Zachęcamy do udziału w konkursie grantowym nowy 
AKUMULATOR SPOŁECZNY, dofinansowanym w ramach 
Programu NOWEFIO. 
W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z 
następujących rodzajów dotacji: 

• Minigrant do 1000 zł na inicjatywę ze sfery 
pożytku publicznego 

• Grant do 4500 zł na projekt ze sfery pożytku 
publicznego 

• W ramach konkursu można złożyć maksymalnie 
jeden wniosek! 

• Nabór: od 4  paździenika do 25 października 2021. 
Projekty mogą być realizowane w okresie od  1 
listopada do 15 grudnia 2021. 

 
Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach 
Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i u właściego 
Operatora. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
http://eduq.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-do-
funduszu-nowy-akumulator-spoleczny/ 
 

3. Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie 
placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych w realizacji... 

 
Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie 
placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych w realizacji zadań związanych z 
przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 
kształcenia na odległość” Faza 2 

https://fundacja.santander.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-konkursu-BMMS-2021.pdf
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
https://fundacja.santander.pl/2021/10/13/rusza-nabor-do-programu-grantowego-bank-mlodych-mistrzow-sportu/
http://eduq.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-do-funduszu-nowy-akumulator-spoleczny/
http://eduq.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-do-funduszu-nowy-akumulator-spoleczny/
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Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania 
wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie 
placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 
pedagogicznych w realizacji zadań związanych z 
przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 
kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w 
partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. 
  
W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs 
grantów dla organów prowadzących publiczne i 
niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (pdn) i 
biblioteki pedagogiczne (bp) na poniższe działania: 

• szkolenia dla kadry pdn i bp 

• szkolenia dla nauczycieli 

• doposażenie w sprzęt dla pdn i bp 
  
Nabór wniosków grantowych prowadzony jest w sposób 
ciągły od 12.10.2021 od 30.11.2021. 
Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez 
generator wniosków. 
Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i 
bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z 
przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 
kształcenia na odległość” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 
Wysoka jakość systemu oświaty 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-
projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-
doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-
realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-
wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-
363811.html 
 

4.  Fundusz Pomocy Pomagającym. 
 
Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i 
grupom nieformalnym prowadzącym działania 
pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy 
polsko-białoruskiej. Wsparcie otrzymać mogą 
organizacje i grupy nieformalne świadczące 
bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a 
także organizacje dokumentujące i nagłaśniające 
przypadki naruszanie prawa polskiego, 
międzynarodowego i ochrony praw człowieka i 
prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania 

rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym. 
 
Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. 
Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię 
Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze 
jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i 
konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję 
siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, 
którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na 
terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę 
międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną 
sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw 
człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym. 
 
Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji 
 
Oferujemy dotacje w wysokości do 30 000 zł, które 
przeznaczyć można na: 
 

• Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne 
dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy 
(stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia), 

• Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem 
działań pomocowych, w tym zakup koniecznego 
sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, 
koszty transportu, zakwaterowania, łączności, 
wynagrodzenia, 

• Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym 
czynsz, media, księgowość, etc. 

• Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi 
działaniami. 
 

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania 
umowy do 31 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych 
wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów 
poniesionych przed przyznaniem dotacji. 
 
Procedura i kryteria oceny wniosków 
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym i oceniane 
przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i 
pracowniczek Fundacji Batorego. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-
pomocy-pomagajacym/ 
 

5.  Kopia - Grantspołeczni 2020. 
 
Leży Ci na sercu dobro naszej planety? Masz pomysł na 
projekt społeczny, który przyczyni się do redukcji 

https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://fundusze.ngo.pl/363811-nabor-w-ramach-projektu-grantowego-pn-wsparcie-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych-w-realizacji-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-i-wsparciem-nauczycieli-w-prowadzeniu-ksztalc-363811.html
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-pomocy-pomagajacym/
https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-pomocy-pomagajacym/
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zanieczyszczenia środowiska? Interesujesz się 
odnawialnymi źródłami energii? Podziel się z nami swoim 
pomysłem na zmianę otaczającej rzeczywistości, a my 
pomożemy Ci sfinansować jego realizację! Na 
pracowników GK PKP Energetyka czeka co najmniej 10 
grantów po 3000 zł! 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/363685-kopia-grantspoleczni-
2020.html 
 

6. Innowacyjne pomysły odpowiadające na wyzwania 

rynku pracy. Trwa nabór do inkubatora TransferHUB. 

 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, 
jak również organizacje i instytucje do udziału w 
Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest 
wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny 
dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: 
pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się 
społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski 
można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz 
dostępny na stronie transferhub.pl. 

Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi 
odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie 
przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej 
cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, 
pomimo wielu pozytywów, związane jest ze 
zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i 
utworzeniem nowych etatów, na które wielu z 
długoletnich pracowników nie posiada jednak 
wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną na 
utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są 
osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości i 
zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i 
uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie 
się w nowej roli.  
– Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania 
innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę 
rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. 
Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz 
starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji 
kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie 
dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, 
awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie 
TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną 
mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, 
korzystając z indywidualnych doświadczeń, może 

przedstawić swój własny pomysł na zmianę – mówi 
Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
 
Zgłoszenie pomysłu 
Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne 
rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz 
online dostępny na stronie transferhub.pl. Ponadto, 
wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia 
o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (transferhub.pl/o-
transferhub/procedury) i wydrukowanie go, podpisanie i 
załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą 
przycisku na dole strony.  

Przesłane innowacje podlegają ocenie merytorycznej 
Komisji pod względem ich skuteczności, efektywności, 
innowacyjności, prostoty w użytkowaniu i potencjału 
upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę. Kolejny etap 
stanowi obowiązkowy kurs dla wybranych przez komisję 
innowatorów. Granty w wysokości ok. 38 000 zł 
przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają 
autorzy około 50 innowacji. Minimum 10% z nich otrzyma 
następnie wsparcie na upowszechnienie projektu i 
zdobycie wartościowych partnerów. Podczas 
poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe 
wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony 
ekspertów i opiekunów innowacji. Projekt TransferHub 
jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku. 

– Z innowatorkami i innowatorami społecznymi 
pracujemy od 2016 roku. Wsparliśmy procesy 
wypracowania i przetestowania już blisko 50 pomysłów 
innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej niż dotychczas 
widzimy potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań, 
nawet w mikro skali. Trwająca już półtora roku pandemia 
przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W trakcie 
lockdownu wyraźnie uwidocznił się także problem 
nierówności kobiet i mężczyzn w wielu wymiarach rynku 
pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, które nawet w 
małym wymiarze będą wpływać na poprawę 
funkcjonowania polskiego rynku pracy. Czekamy na takie 
pomysły!–zachęca Julia Koczanowicz-Chondzyńska, 
koordynatorka Inkubatora TransferHUB i Prezeska 
Zarządu FISE.  

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. 
Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie 
w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, 

https://fundusze.ngo.pl/363685-kopia-grantspoleczni-2020.html
https://fundusze.ngo.pl/363685-kopia-grantspoleczni-2020.html
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pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także 
wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja 
Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
Więcej informacji dot. poszczególnych etapów projektu 
można znaleźć na stronie internetowej transferhub.pl oraz 
Facebooku https://www.facebook.com/transferhub/ 
 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych działa na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
w obszarach rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej i 
partycypacji obywatelskiej. Staramy się tak wpływać na 
zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on 
coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i 
efektywny. Więcej informacji o naszych projektach 
znaleźć można na stronie https://fise.org.pl/ 
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej 
działającą, od 2000 roku, i największą organizacją 
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 
sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca 
inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla 
polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i 
łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Więcej informacji na stronie: 
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/inno
wacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-
pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/ 
 

7.  Nabór wniosków na stypendia żeglarskie na rok 2022. 

 

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla 

wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się 

o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty 

aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą 

bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy 

Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną 

działania realizowane do końca 2021 roku. 

 

W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 

16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za 

sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój 

projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów 

realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie 

inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane 

przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy 

się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach. 

 

Założenia mini grantów: 

• Można ubiegać się o minigrant w wysokości maks. 

do 1000 zł, 

• Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się 

z Partnerem Regionalnym KS ze swojego 

województwa (mapa Partnerów). 

 

Uwaga! Konkursy prowadzone są indywidualnie przez 

każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i 

realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, 

czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności 

od regionu. 

 

Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie 

dalej, jak do końca 2021 roku. 

Minigranty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu 

Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania 

własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych 

działań grup wolontariackich działających na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

Kto może ubiegać się o minigrant? 

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co 

najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na 

terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider 

projektu występujący z wnioskiem o minigrant powinien 

posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-
stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html 
 

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.  
 

https://www.facebook.com/transferhub/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/innowacyjne-pomysly-odpowiadajace-na-wyzwania-rynku-pracy-trwa-nabor-do-inkubatora-transferhub/
https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html
https://fundusze.ngo.pl/362672-nabor-wnioskow-na-stypendia-zeglarskie-na-rok-2022.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

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,  

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. 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 
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  
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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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