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1. Nabór w POWER: Programowanie strategiczne – 
przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-

017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania 

strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla 

jednostek samorządu terytorialnego”. 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego 

przedmiotem będzie opracowanie narzędzia do 

programowania strategicznego w obszarze 

przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu  na 

poziomie lokalnym dla jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Kto może składać wnioski? 

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem 
beneficjenta wskazanym w SzOOP, są: 

 administracja rządowa i jej jednostki podległe 
oraz nadzorowane 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne 

 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu 
terytorialnego 

 organizacje pozarządowe 
 podmioty ekonomii społecznej 
 federacje lub związki organizacji pozarządowych i 

podmiotów ekonomii społecznej 

 związki rewizyjne właściwe do spraw 
spółdzielczości 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 
 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w 

PO WER 
 uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu 

na poziomie wyższym i jednostki prowadzące 
kształcenie lub doskonalenie zawodowe 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

Finanse 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) 
wynosi 100,00%. W ramach konkursu nie jest wymagane 
wniesienie wkładu własnego. Do dofinansowania zostanie 
wybrany 1 projekt. Alokacja na konkurs wynosi 10 906 
665,00 zł. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2018 r. 

Termin i miejsce składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od dnia 19.03.2018 r. (od godz. 00.00) do 
dnia 06.04.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy 
składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 
SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 

Szczegółowe informacje na stronie:  
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-
powr.02.05.00-ip.03-00-01718  

https://www.sowa.efs.gov.pl/
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01718
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01718
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2.  Tworzenie i rozwój sieci podmiotów ekonomii 

społecznej  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-
001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 
"Rozwój ekonomii społecznej" PO WER 

Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą 
przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do 
dnia 28.02.2018 r. (do godz. 23.59). 

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie 
internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl 

Rozstrzygnięcie: kwiecień 2018r. 

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu 
mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Zgodnie 
z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 
podmiotem ekonomii społecznej jest: 

 przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia 
socjalna, o której mowa w ustawie z dnia  
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

 podmiot reintegracyjny, realizujący usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 
- CIS i KIS; 
- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z 
późn. zm.); 

 organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1817, z późn. zm.) lub spółka non profit, o której 

mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział 
sektora publicznego w tej spółce wynosi nie 
więcej niż 50%; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. 
spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 
1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 
21, z późn. zm.). 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których 
celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad 
ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie 
powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, 
opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem 
funkcjonującej na terenie Polski. 

Finanse 
 
Alokacja na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 
wynosi 8 000 000,00 zł. 
 
Niezbędne dokumenty i więcej informacji na stronie: 
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-
powr.02.09.00-ip.03-00-00118  
 

3. Ogólnopolski konkurs grantowy Programu Równać 

Szanse 2018 

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski 

Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 

2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program 

skierowany jest do organizacji pozarządowych z 

miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów 

kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną 

dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu 

Równać Szanse od 2007 roku. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji 
pozarządowych, których celem ma być rozwój 
umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych 
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. 

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy 
realizowane pomiędzy 1 lipca 2018 r., a 30 listopada 2019 
r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą 
młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z 
miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców oraz domy 
kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną 

https://sowa.efs.gov.pl/
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00118
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00118
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dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu 
Równać Szanse od 2007 roku. 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch 
etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący 
przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim 
(do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) 
organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań 
zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków 
w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 
12:00. 

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie 
szans młodych ludzi (w wieku 13-19 lat z miejscowości do 
20 tys. mieszkańców) na dobry start w dorosłe życie. 
Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody 
człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i 
świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, 
planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi 
działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej 
drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia 
i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach. 

Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania 
projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje 
środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! 
Poznać ludzi, organizacje i instytucje, które gotowe są 
wspólnie z młodymi zmieniać ich świat! 

Więcej informacji na stronie: 
www.rownacszanse.pl 
 

4. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom 

bezdomnym. 

Nowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej: Pokonać bezdomność. Program pomocy 
osobom bezdomnym. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, obowiązek udzielania schronienia, 
zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym należy do zadań własnych gmin. 
  
Program ma charakter uzupełniający wobec ustawowych 
obowiązków samorządów gmin w zakresie 
przeciwdziałania bezdomności, a także charakter 
wspierający działalność podmiotów uprawnionych, 
funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

  
 
 

Główny cel programu 
 
Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie 
działań nakierowanych na przeciwdziałanie i 
rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w 
tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowy 
Program wspierający rozwiązywanie problemu 
bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych 
metod pracy z osobami bezdomnymi oraz programów 
aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. 

  
 

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, 
edycja 2018 Programu będzie koncentrowała się głównie 
na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II, 
czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
bezdomnych. 
 
Cztery moduły programu: 
  
Moduł I Profilaktyka- ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Zapobieganie bezdomności przez 
prowadzenie działań profilaktycznych. 

  
Moduł II Aktywizacja-ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Prowadzenie działań aktywizujących 
skierowanych do osób bezdomnych. 
  
Moduł  III Infrastruktura - ma za zadanie realizację celu 
szczegółowego: Dostosowanie placówek świadczących 
usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących 
standardów. 
   
Moduł  IV INNOWACYJNOŚĆ - ma za zadanie realizację 
celu szczegółowego: Inspirowanie do wdrażania nowych 
rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym. 
  
Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-
spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-
pomocy-osobom-bezdomnym/ 
 

5.„Jak ekonomizować działania organizacji – zagadnienia 

wstępne” – materiały po webinarium SCWO 

 

Nie zdążyliście na ostatnie webinarium SCWO? Nic nie 

szkodzi. Mamy dla Was nagranie. Do obejrzenia 

zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, 

jakie działania podjąć, by zapewnić stabilność finansową 

organizacji i uniezależnić ja od dotacji. 

http://www.rownacszanse.pl/
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/
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Dlaczego warto obejrzeć nagranie webinarium? 

Dzięki webinarium Stołecznego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych "Jak ekonomizować działania 
organizacji – zagadnienia wstępne" dowiesz się: 

► po co podejmować działania w stronę ekonomizacji 
części zadań organizacji 

► od czego i jak zacząć ekonomizację w NGO 

► jakie są podstawowe formy przez które NGO mogą się 
ekonomizować. 

Podczas webinarium poruszono m.in. następujące 
zagadnienia: 

 Analiza zasobów wewnętrznych i potencjału 
organizacji pod kontem działań ekonomicznych. 

 Diagnoza otoczenia organizacji oraz runku w 
kontekście potrzeb i nisz, które mogłyby być 
zaspokojone przez działania organizacji. 

 Plan działania i realizacja czyli: Kto zarządza i dba 
o klientów? Co dokładnie oferujemy i w jakiej 
cenie? W jaki sposób zadbamy o płynność 
przedsięwzięcia? 

 Wybór formy ekonomizacji jako jeden z 
elementów planowania – czyli jaka forma byłaby 
dla organizacji najbardziej korzystna w momencie 
startu. 

Więcej informacji oraz nagranie webinarium na stronie: 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2151030.html  

 

6.  Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy 

Regionalnej 

Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat 
Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze 
zaproszenie do składania wniosków dotyczących 
projektów ponadnarodowych w ramach nowego 
funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz 
współpracy regionalnej. Termin składania wniosków 
upływa 1 lipca 2018 r. 

Podczas gdy większość funduszy EOG i funduszy 

norweskich jest dostosowywana do krajowych inicjatyw w 

państwach beneficjentach, kraje będące darczyńcami 

(Islandia, Liechtenstein i Norwegia) opracowały Fundusz 

Współpracy Regionalnej jako uzupełnienie ułatwiające  

współpracę transgraniczną i ponadnarodową. 

Finansowane projekty mają na celu sprostanie wspólnym 

europejskim wyzwaniom i przyczynienie się do 

zacieśnienia współpracy między Państwami-Darczyńcami, 

Państwami-Beneficjentami i wybranymi dziesięcioma 

państwami spoza UE poprzez dzielenie się wiedzą, 

wymianę dobrych praktyk i budowanie potencjału. 

 

Całkowity przydział dla Funduszu wynosi 34,5 mln euro, z 

czego 15 mln euro jest dostępne w ogłoszonym 

pierwszym zaproszeniu do składania wniosków. Kwota 

wnioskowanej pomocy finansowej w ramach projektu nie 

może być mniejsza niż 1 milion euro. 

 

Projekty, które będą wspierane 

Finansowanie zostanie przeznaczone na wspieranie 

otwartego dialogu i inicjatyw wzmacniających sieci 

transgraniczne i ponadnarodowe, budowanie potencjału, 

dzielenie się wiedzą i zmianę polityki w celu 

przyspieszenia innowacji; tworzenie miejsc pracy; rozwój 

trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, 

sektorem publicznym, sektorem obywatelskim i 

środowiskiem akademickim; oraz przyczynianie się do 

zwiększenia skuteczności i wydajności w tworzeniu 

polityki rozwoju i reagowaniu na wspólne europejskie 

wyzwania. W projekty powinno być zaangażowanych 

wielu partnerów i mają dotyczyć działań w różnych 

krajach - kwalifikujące się podmioty muszą złożyć wniosek 

jako konsorcjum składające się z podmiotów z co najmniej 

trzech krajów. 

 

Priorytety Funduszu 

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe 

projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i 

Funduszy Norweskich na lata 2014-2021: 

     Innowacje, badania, edukacja i 

konkurencyjność; 

     Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i 

ograniczanie ubóstwa; 

     Środowisko, energia, zmiana klimatu i 

niskoemisyjna gospodarka; 

     Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre 

rządy i podstawowe prawa i wolności; 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2151030.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 

     Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. 

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech 
krajach 

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny 
lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz  

działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą 
złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z 
podmiotów z co najmniej trzech krajów. 

Podmioty w tych krajach kwalifikują się do 
finansowania: 
-Bułgaria, Chorwacja, Cypr,  Republika Czeska, Estonia,  
Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia,  
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Albania, 
Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia,  Mołdawia, 
Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina 

Następujące dokumenty stanowią prawnie wiążące ramy, 
które mają zastosowanie do Funduszu: 

 Protocol 38c on the EEA Financial Mechanism 
(2014-2021), article 7; and 

 Agreement between the Kingdom of Norway and 
the European Union on a Norwegian Financial 
Mechanism for the period 2014-2021, article 7. 

Procedura selekcji 
 
Wybór projektu odbywa się w dwuetapowej procedurze: 

 Zaproszenie do składania wniosków, w którym 
należy przedłożyć jedynie dokument koncepcyjny 
dotyczący projektów transnarodowych. 

 Zakwalifikowani wnioskodawcy zostaną 
zaproszeni do złożenia pełnego wniosku przed 
ostatecznym terminem. 

Termin składania dokumentu koncepcyjnego upływa        
1 lipca 2018 r. 
 
Koncepcje należy składać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem platformy administrowanej przez 
operatora funduszu - konsorcjum składającego się z 
Ecorys Polska i JCP Italy, które pomaga BMF we wdrażaniu 
Funduszu. Przed ukończeniem wniosku aplikacyjnego, 
konieczne jest zarejestrowanie się w systemie EGREG. 
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań i 
procedur zgłaszania projektów, odwiedź oficjalną stronę 
Funduszu lub stronę operatora funduszu Ecorys Polska. 
 

7.  Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” 
 

Aktywni mieszkańcy, instytucje i organizacje 

pozarządowe już po raz czwarty mają okazję wziąć udział 

w programie grantowym „Decydujesz, pomagamy” i 

otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych 

projektów społecznych. Tesco przekaże na ten cel aż 1 

125 000 złotych. Pomysły na działania można zgłaszać do 

30 marca 2018 r. 

Tesco kieruje się zasadą, mówiącą że „każdy, nawet 
najmniejszy pomocny gest ma wielkie znaczenie”. 
Podążając za obraną filozofią, od 2016 roku realizuje 
program „Decydujesz, pomagamy” i wspiera swoich 
pracowników i klientów w ich najbliższym otoczeniu. 

W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu 
„Decydujesz, pomagamy” do organizacji pozarządowych 
w Polsce trafiły granty o łącznej puli 2,15 milionów 
złotych. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali ponad 400 
projektów, wpływających na modernizację lokalnego 
otoczenia. 

Więcej tego, co dobre! 

Aktywni mieszkańcy swoje pomysły na działania mogą 
zgłaszać za pomocą formularza, dostępnego na 
stronie www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca 2018 roku. 

Wszystko w rękach mieszkańców! 

Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego 
stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji 
osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska 
naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych 
obszarów, na które mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. 

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z 
mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które 
przejdą do otwartego głosowania klientów Tesco. W 
praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu 
głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych 
przez klientów Tesco, przesądzi czy grant wynosił będzie 
5000, 3000 czy 1000 złotych. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie 
internetowej: 
www.tesco.pl/pomagamy 

 

https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-EEA-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Agreements-on-the-EEA-and-Norway-Grants/Agreement-on-the-Norway-Grants-2014-2021
https://www.egregsystem.info/regionalcooperation
https://eeagrants.org/regionalcooperation
http://www.ecorys.pl/
http://www.tesco.pl/pomagamy
http://www.tesco.pl/pomagamy
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8.  Konkurs na dofinansowanie projektów na wsparcie 

osób młodych. PO WER 

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca  
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego 
zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-
22-001/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I Osoby młode na 
rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
  
Termin składania: 
Wnioski przyjmowane będą od 28 lutego 2018 r. do 16 
marca 2018 r.  
w  formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA. 
 
Celem konkursu jest: 
 
wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą 

możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z 

niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat: 

 pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy, w tym w 

szczególności osoby, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii 

NEET). Grupa ta będzie stanowiła co najmniej 60% 

uczestników projektu. 

 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 

reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych. Grupa ta będzie stanowiła nie więcej 

niż 40% uczestników projektu. 

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie (rodzaje 

podmiotów): 

- Ochotnicze Hufce Pracy, 

- agencje zatrudnienia, 

- instytucje szkoleniowe, 

- instytucje partnerstwa lokalnego, 

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy. 

Powyższe podmioty dla Poddziałania 1.2.1 określone są 

w SZOOP PO WER 2014-2020, tj. instytucje rynku pracy 

zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

 
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr 

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 wynosi: 

15 000 000,00  PLN. 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu 

własnego w wysokości nie mniej niż 5% wartości 

projektu. 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania 

projektu to 1.000.000,00.  

 

Wnioskodawca zobligowany jest do składania wniosku 

na obowiązkowym formularzu przyjętym przez 

organizatora konkursu w formie: 

dokumentu elektronicznego utworzonego za 

pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 

- SOWA www.sowa.efs.gov.pl 

 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artyk
uly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-
wnioskow.html#tabName=tab1  
 

9.  Materiały po webinarium „Tworzenie biznesplanu w 

organizacji” 

 
Dzięki webinariom Stołecznego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych "Tworzenie biznesplanu dla 
działalności ekonomicznej w organizacji (cz. 1 i 2)" 
poznacie następujące zagadnienia: 
► Czym jest biznesplan i jak go napisać 
► Badanie rynku jako stałe źródło danych, analiza i opis 
otoczenia 
► Myślenie marketingowe w działalności ekonomicznej 
► Plan zarządzania oraz struktura zarządzania 
► Analiza finansowa – przychody, koszty, zysk, decyzja o 
VAT 
► Wybór formy działalności – odpłatna, gospodarcza, 
spółka z o.o. 
 
Szczegółowe informacje oraz załączniki na stronie:  
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2158784.html  
 
 
 

http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/system-zglaszania-wnioskow.html
http://www.sowa.efs.gov.pl/
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2158784.html
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10. Konkurs: Zostań Rolnikiem Roku! 

 
W ramach działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń 
emitowanych do wód, WWF pod patronatem Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje konkurs 
na „Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego”. 
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa do 10 marca 
2018 roku. 
 

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk 
rolniczych przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz 
wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu 
innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe 
zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw, ze 
szczególnym naciskiem na ograniczenie emisji związków 
azotu i fosforu w gospodarstwach rolnych w zlewisku 
Bałtyku. Konkurs ma również za zadanie promować 
współpracę w regionie w celu rozpowszechnienia 
stosowania dobrych praktyk w sektorze rolnym. Zwycięzca 
konkursu na poziomie międzynarodowym otrzyma tytuł 
Rolnika Roku oraz 10 tys. euro. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 
https://www.wwf.pl/rolnikroku. 
 

11.  Kiedy organizacja musi złożyć sprawozdanie 

finansowe? 
 

Organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok najpóźniej do końca marca 2018 
roku. Do dyspozycji ma dwa wzory sprawozdań 
finansowych z ustawy o rachunkowości. 

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają 
wszystkie organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, 
stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe. 

Okresem, za który sporządzamy sprawozdanie finansowe 
jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok 
kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego 
roku. Sprawozdanie sporządzane jest "nie później niż w 
ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego". Dzień bilansowy 
to najczęściej 31 grudnia, więc sprawozdanie 
sporządzamy do 31 marca następnego roku. 

Sprawozdanie finansowe trzeba zrobić nawet jeśli w 
organizacji niewiele się działo – nie mieliśmy dotacji, 
darowizn, nie prowadziliśmy szerszych działań. 

Wyjątek dla organizacji pozarządowych, które wybrały 

uproszczoną ewidencję 

Sprawozdania finansowego nie sporządzają tylko 
organizacje pozarządowe, które zdecydowały się 
prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. 
Organizacje, które chciały skorzystać z możliwości 
prowadzenia uproszczonej ewidencji w 2017 r., musiały 
zgłosić swój zamiar urzędowi skarbowemu do końca 
stycznia 2017 r. (wymaga tego ustawa o działalności 
pożytku – art. 10a ust. 3). Organizacje, które w terminie 
wybrały, zgłosiły, a następnie prowadziły uproszczoną 
ewidencję w 2017 roku, nie sporządzają sprawozdań za 
ten rok. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2039238.html  
 

12 .  Nowe zasady ochrony danych osobowych. Analiza 

ryzyka 
 

Wprowadzenie RODO przynosi całkowitą zmianę filozofii 
postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z nowymi 
regulacjami, co do zasady, nie będzie żadnego wykazu 
dokumentów obligatoryjnych. RODO nie przewiduje 
również stosowania żadnych konkretnych rozwiązań lub 
procedur. Decyzja o podjęciu określonych działań 
pozostaje w gestii administratora danych lub podmiotu 
przetwarzającego. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2158375.html  

 

13.  Oferta Regionalnego Centrum Wolontariatu w 

Słupsku 
 

W okresie od 1 lutego 2018 roku do 30 czerwca 2018 

roku Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku 

realizuje projekt pt. „Rozwój wolontariatu w Słupsku”, 

finansowany ze środków Miasta Słupsk i Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Słupsku. 

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania się do projektu i 

uczestnictwa w kolejnych działaniach – wszystkie są 

nieodpłatne.  

Oferta skierowana do mieszkańców Słupska bez względu 

na wiek (wolontariuszy, nauczycieli, pedagogów, 

opiekunów Klubów Wolontariusza, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, a także 

wszystkich zainteresowanych tematyką wolontariatu): 

https://www.wwf.pl/rolnikroku
http://www.poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle
http://www.poradnik.ngo.pl/organizacje-sportowe
http://www.poradnik.ngo.pl/ktore-ngo-moga-prowadzic-uepik
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2039238.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2158375.html
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a) zajęcia edukacyjne dla wolontariuszy i potencjalnych 

ochotników- organizowane w szkołach, ngo, instytucjach 

– po 2 h każde. Będziemy rozmawiać o idei wolontariatu, 

korzyściach płynących dla Wolontariusza i podmiotów 

Korzystających z ich pracy, przykładach dobrych praktyk i 

możliwości samodzielnego inicjowania działań 

wolontarystycznych + pogadanki i ćwiczenia warsztatowe 

– czekamy na zgłoszenia z zapotrzebowaniem na takie 

zajęcia. 

b) Konkurs plastyczny dla wolontariuszy oraz 

zainteresowanych tematyką wolontariatu, który ogłosimy 

w marcu br.-warto śledzić nasz profil na Facebooku  gdzie 

znajdą się informacje o terminach oraz regulamin– celem 

Konkursu będzie wyłonienie najbardziej obrazowo 

przedstawionej działalności ochotniczej nawiązującej do 

idei wolontariatu pod hasłem „Wolontariat wczoraj-dziś-

jutro” 

c) spotkania szkoleniowo-warsztatowe i wymiany 

doświadczeń dla osób zarządzających wolontariatem w 

szkołach, ngo i instytucjach bądź planujących wdrożyć 

takie działania w swoich podmiotach; na spotkaniach 

będziemy omawiać bieżące sprawy związane z 

wolontariatem, poruszać tematykę prawną, kwestie 

zdobywania środków finansowych na działania Klubów 

Wolontariusza itp. 

najbliższe spotkanie dot. Aspektów formalno prawnych 

wolontariatu odbędzie się dnia 26 lutego br w SCOPiESie 

w godz.10:00-14:00 

d) prowadzenie Biura Pośrednictwa dla Wolontariuszy, 

codzienne w siedzibie przy Al. Sienkiewicza 7/25 w 

Słupsku ( II piętro) gdzie można nieodpłatnie zgłosić się w 

celu m.in. znalezienia oferty pracy ochotniczej, znalezienia 

wolontariusza do pomocy, uzyskania porad w tematyce 

prawnej, merytorycznej zarządzania wolontariatem. 

Wszelkie pytania oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w 

działaniach prosimy kierować na adres 

slupsk@wolontariat.org.pl lub osobiście w naszym biurze 

przy Al. Sienkiewicza 7/25 w Słupsku albo też kontaktować 

się telefonicznie pod nr 514 094 942 lub 605 170 365 .  

14.  Salezjańska Organizacja Sportowa w Słupsku 
 

Salezjańska Organizacja Sportowa jest organizacją o 

charakterze światowym. W każdym kraju europejskim, w 

którym istnieją silne korzenie chrześcijańskie/katolickie, 

 

działają krajowe jednostki Salosu, które mają swoje 

ogniska lokalne.  

 

Salos RP posiada ponad 20 takich jednostek w swych 

strukturach. Młodzież zrzeszona w tych organizacjach 

uprawia sport (4 dyscypliny sportowe dla dziewcząt i 

chłopców w dwóch/trzech kategoriach wiekowych), 

jednakże uczestniczy też w działaniach wychowawczych 

mających na celu kształtowanie młodych ludzi na dobrych 

obywateli naszego kraju i gorących wyznawców Jezusa.  

 

W Słupsku Lokalna Organizacja SALOS działa od 1993 

roku. Na początku skupiała się pod względem 

sportowym, wyłącznie na piłce nożnej chłopców (min. 

tytuł wicemistrzów Świata Organizacji SALOS 

wywalczony w 2004 roku na Sycylii we Włoszech), a od 

roku 2006 działa również sekcja koszykówki dziewcząt.  

 

Klub współpracuje ze szkołami słupskimi: Szkołą 

Podstawową z nr 1 oraz z Gimnazjum nr 2 w Słupsku, oraz 

z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1.  Dzięki temu 

szkolenie odbywa się od 8 roku życia, w cyklu, poprzez 

wszystkie etapy edukacji do ukończenia szkoły średniej. 

Szkoleniem objętych jest w tej chwili około 35 dziewcząt 

w różnych grupach wiekowych (koszykówka), oraz ok. 55 

chłopców (piłka nożna).  

 

Drużyny Salos uczestniczą  corocznie w rozgrywkach 

Międzywojewódzkiej Ligi Gimnazjalnej i Północnej Ligi 

Licealnej Koszykówki Kobiet (rozgrywki te obejmują trzy 

sąsiadujące województwa: pomorskie, wielkopolskie i 

zachodniopomorskie), a piłkarze w rozgrywkach 

Pomorskiego ZPN-u, w kategorii młodzik  D1 i D2 oraz w 

rozgrywkach DECATHLON LIGI, jesteśmy także 

uczestnikiem Ogólnopolskich i Światowych Igrzysk 

Młodzieży Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS.  

 

We wszystkich tych rozgrywkach odnosząc liczne 

sukcesy, dziewczęta mają na swoim koncie 5 tytułów 

Mistrza Polski SALOS, dwa tytuły Mistrza Świata SALOS 

(wywalczony w 2012 roku w Krakowie i Bratysławie w 

2013) oraz wicemistrza świata z Duizburga (2007).   

 

Ważną podkreślenia jest w klubie również rola 

wychowawcza, albowiem wszystkie sekcje Salos działają w 

oparciu o naukę kościoła katolickiego, a większość osób 

związanych z klubem (z wyjątkiem trenerów) działa na 

zasadzie wolontariatu.   

mailto:slupsk@wolontariat.org.pl
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W minionym, 2017 roku koszykarki słupskiego Salosu 

osiągnęły sukces w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 

Salezjańskiej; juniorki (rocznik 2000) wywalczyły złote 

medale (mistrz Polski Salos RP), a kadetki (rocznik 2002) 

srebrne medale (wicemistrz). Te wyniki dały naszym 

dziewczętom prawo do reprezentowania Polski  na  XXVIII 

 Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które 

odbędą się tym razem w Polsce, w Krakowie  w dniach 

29.04 -03.05.2018 roku. 

  

15.  Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” 
 

Planujemy 35 rajdów jednodniowych (ok. 1500 km) oraz 3 
rajdy wielodniowe (ok. 1200 km), w tym 1 zagraniczny:  
Marzec 2018  

– VIII poszukiwania wiosny ze Szprychą – Swołowo 
(1TS)  
 
Kwiecień 2018:  

 7.04 – Szprycha u Bayerów – Damnica – II rajd 
rowerowy (2TS)  

 14.04 – Szprycha na Kaszubach  

 21.04 – Rowerem ze Szprychą po Gminie 
Kobylnica – Śladami wiosny (1TK)  

 28.04 – Szprycha na drezynie - V rajd rowerowy 
(3TS)  

 

Regulamin rajdów rowerowych  
Sezon 2018  

1. Organizatorem rajdów jest STR „Szprycha”, 
dostosuj się do poleceń wydawanych przez 
wyznaczone osoby kierujące imprezą.  

2. Każdy bierze udział w imprezie na własną 
odpowiedzialność.  

3. Są to imprezy darmowe, jedyne koszty 
(poinformujemy wcześniej) to np. ubezpieczenie, 
bilety na pociąg, bilety wstępu, jedzenie, itp.  

4. Imprezy mają charakter otwarty i każdy ma prawo 
wziąć w nich udział.  

5. Jeżeli wystąpią jakieś awarie (np. przebita dętka), 
zatrzymuje się cała grupa. W miarę możliwości 
wzajemnie sobie pomagamy. Stowarzyszenie nie 
zabezpiecza części zapasowych. Każdy uczestnik 
zobowiązany jest do posiadania zapasowej dętki 
oraz zestawu naprawczego.  

6. Trasa podana na stronie może ulec zmianie, 
również w czasie przejazdu.  

7. Jeżeli znasz niedaleko niezwykle urokliwe miejsce, 
zabytek godny uwagi – zaproponuj 
prowadzącemu zmianę trasy.  

 

8. Jedziemy tak, aby każdy mógł nadążyć – jednak 
uczestnicy muszą znać swoje możliwości! Dzielimy 
się na grupy zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz pod względem kondycji.  

9. Osoby chcące z nami uczestniczyć w wycieczkach 
wielodniowych, zagranicznych... muszą wcześniej 
uczestniczyć w rajdach jednodniowych w celu 
poznania grupy i uzyskania jej akceptacji.  

10. Osoby nieletnie do lat 15 uczestniczą w rajdach 
tylko pod opieką pełnoletnich opiekunów, 
pozostałe po pisemnej zgodzie 
rodziców/opiekunów na samodzielny udział, 
potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z 
regulaminem rajdów rowerowych. 
Stowarzyszenie nie zajmuje się opieką osób 
nieletnich i ich odprowadzaniem do domu. Nie 
zapewniamy transportu roweru i uczestnika w 
przypadku awarii sprzętu bądź braku kondycji.  

11. W miarę możliwości poruszamy się przede 
wszystkim ścieżkami rowerowymi, więc dostosuj 
swój rower oraz odzież do drogi gruntowej, leśnej, 
a niekiedy piaszczystej. Nasze rajdy to przygoda, 
więc czasami błoto i woda.  

12. Uczestnicy rajdów muszą posiadać uprawnienia 
do kierowania rowerem (karta rowerowa lub inny 
uprawniający dokument) oraz zobowiązani są do 
posiadania sprawnego roweru z wymaganym 
wyposażeniem zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 
2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany). 
Zobowiązani są również do przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego obowiązujących w 
państwie, na terenie którego się poruszają.  

13. Podczas rajdów rowerowych obowiązuje zakaz 
spożywania alkoholu, środków odurzających i 
substancji psychotropowych.  

14. Ubezpieczenie (NNW) uczestnika rajdu 
rowerowego jest obowiązkowe. Wysokość 
ubezpieczenia jest ustalana przed rozpoczęciem 
sezonu. W przypadku realizowania przez 
Stowarzyszenie zadań publicznych uczestników 
może ubezpieczać organizator.  

15. Biorąc udział w naszych rajdach wyrażasz zgodę 
na publikację zdjęć z Twoim wizerunkiem w 
materiałach reklamowych Stowarzyszenia, w 
publikacjach, na stronie www.rpswiat.pl oraz w 
mediach społecznościowych.  
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Warunki techniczne roweru: (aktualizacja: 27.01.2018 r.)  
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej  
Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.  
Poz. 2022  
OBWIESZCZENIE  
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 
z dnia 27 października 2016 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  
Dział V  
Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka 
inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego  
§ 53. 1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być 
wyposażone:  

1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne 
barwy białej lub żółtej selektywnej;  

2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz 
co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej;  

3. w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli 
konstrukcja roweru lub wózka rowerowego 
uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez 
wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy 
lub pasa ruchu;  

4. co najmniej w jeden skutecznie działający 
hamulec;  

5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o 
nieprzeraźliwym dźwięku.  

1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka 
rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były 
zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest 
zobowiązany do ich używania podczas jazdy.  
1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy 
powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w 
urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się 
przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie 
dotyczy przyczepy jednokołowej.  
§ 56. 1. Światła pojazdu, o których mowa w § 53–55, 
powinny odpowiadać następującym warunkom:  

1. światła pozycyjne oraz światła odblaskowe 
oświetlone światłem drogowym innego pojazdu 
powinny być widoczne w nocy przy dobrej 
przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 
150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego 
dopuszcza się migające światła pozycyjne;  

2. powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i 
nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w 
przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej 
niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od 
powierzchni jezdni; 

3. światła pojedyncze na pojeździe wielośladowym 
powinny być umieszczone po lewej stronie 
pojazdu możliwie najbliżej jego bocznego obrysu, 
jednak nie dalej niż 150 mm od tego obrysu; 
przepisu nie stosuje się do świateł oświetlających 
drogę, które powinny być umieszczone pośrodku;  

4. dwa światła powinny być umieszczone 
symetrycznie po obu stronach pojazdu możliwie 
najbliżej jego bocznego obrysu, jednak nie dalej 
niż 100 mm od tego obrysu oraz na jednakowej 
wysokości nad jezdnią; widoczność dwóch świateł 
powinna być jednakowa;  

5. światła czerwone nie mogą być widoczne z 
przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu.  

2. Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:  
1. barwy żółtej samochodowej: 
a) na bocznych płaszczyznach kół pojazdu, o którym mowa 
w § 53–55, z tym zastrzeżeniem, że z każdego boku 
pojazdu powinny być widoczne co najmniej dwa światła: 
co najmniej po jednym, umieszczonym na kole przedniej 
osi oraz na kole tylnej osi,  
b) na pedałach roweru i motoroweru;  
2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka 
rowerowego.  
2a. Światła, o których mowa w ust. 2, mogą nie spełniać 
warunków określonych w ust. 1 pkt 2–4.  
2b. W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach 
rowerowych dopuszcza się:  
1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego 
pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo  
2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego 
pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół 
tych pojazdów.  
3. Jeżeli do pojazdu zaprzęgowego, roweru, wózka 
rowerowego lub motoroweru są przyczepione: inny 
pojazd albo maszyna, albo urządzenie, powinny one być 
wyposażone co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej oraz co najmniej w jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej widoczne z tyłu, a ponadto w jedno 
światło pozycyjne barwy białej widoczne z przodu, jeżeli 
szerokość ciągniętych: pojazdu albo maszyny, albo 
urządzenia przekracza szerokość pojazdu ciągnącego; 
światła te powinny odpowiadać warunkom określonym w 
ust. 1.  
3a. Do świateł pozycyjnych, o których mowa w ust. 3, w 
odniesieniu do przyczepy ciągniętej przez rower lub 
wózek rowerowy, stosuje się § 53 ust. 1a.  
4. Do świateł pojazdu, o którym mowa w niniejszym 

rozdziale, stosuje się zasady rozmieszczenia określone w § 

1 ust. 2–4 załącznika nr 6 do rozporządzenia. 
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Wskazówki dla uczestników rajdów rowerowych:  
I. Dzień wcześniej sprawdź swój rower.  
II. Pamiętaj o obowiązkowym wyposażeniu roweru.  
III. Dopasuj odzież do panującej pogody, zawsze posiadaj 
przy sobie odzież przeciw-deszczową.  
IV. Zabierz podstawowe klucze i narzędzia pasujące do 
twojego roweru oraz zapasowe dętki i zestaw naprawczy.  
V. Pamiętaj o uzupełnianiu płynów podczas rajdów 
rowerowych.  
VI. Zakładaj kask na głowę, masz tylko jedną. 

 

16.  Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN 
 

Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin” od początku 
swojej działalności aktywnie włączyło się we wsparcie 
działań edukacyjnych i kulturalnych na terenie woj. 
pomorskiego, w tym m.in. w organizację imprezy 
kulturalnej pn. Słupska (od 2015 r. Pomorska) Wiosna 
Literacka. To wydarzenie aktywnie i skutecznie 
zachęcające dzieci i młodzież do czytania. 
 
W tym roku, na Jubileuszową XXV Pomorską Wiosnę 
Literacką, która odbędzie się w dniach 21-25 maja, 
zaplanowanych jest ok. 60 wydarzeń literackich. Gościć 
będziemy: Pawła Beręsewicza, Ewę Chotomską, Barbarę 
Ciwoniuk, Barbarę Gawryluk, Barbarę Kosmowską, 
Grzegorza Leszczyńskiego, Agatę Marzec, Jolantę 
Nitkowską-Węglarz, Wiolettę Piasecką,  Daniela Odiję, 
Michała Ogórka, Marcina Pałasza. 
 
Uroczysta inauguracja jubileuszowej XXV PWL odbędzie 
się 22 maja (wtorek) o godz. 13.00 w Teatrze Rondo – 
Słupskim Ośrodku Kultury. Tegoroczna inauguracja 
poświęcona będzie pani Wandzie Chotomskiej – 
wieloletniemu gościowi słupskich i pomorskich wiosen 
literackich, Honorowemu Obywatelowi Miasta Słupska. 
Uczestniczyć w niej będą osoby najbliżej z Panią Wandą 
związane: pani Ewa Chotomska – córka autorki oraz pani 
Barbara Gawryluk autorka książki „Nie mam nic do 
ukrycia” – biografii-wywiadu przeprowadzonego z Wandą 
Chotomską.  
 
W czasie inauguracji, która jest spotkaniem otwartym dla 
wszystkich zainteresowanych literaturą, będzie można 
spotkać i porozmawiać także z pozostałymi autorami 
zaproszonymi do Słupska na XXV Pomorską Wiosnę 
Literacką. 
 
 
 
 
 
 

17.  Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

W dniu 22 lutego br. odbyła się uroczysta inauguracja 
zajęć na Akademii Seniora. Akademia Seniora to projekt 
Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zwyciężył 
w głosowaniu na  Słupski Budżet Partycypacyjny 2018 r. W 
wyniku głosowania uzyskaliśmy 3250 głosów – najwięcej 
w mieście. Projekt adresowany jest do wszystkich 
słupskich seniorów.  
"AKADEMIA SENIORA" to projekt obejmujący  bloki 
tematyczne, które realizowane będą równolegle.  

I. DIETA JAK LEKARSTWO – cykl warsztatów, 
spotkań i wykładów dotyczących zdrowia 
seniora, które będą realizowały potrzebę 
uczenia się przez całe życie ale też będą 
pretekstem do wyjścia z domu i spotkania z 
innymi ludźmi. W ramach tego cyklu odbędą 
sie będą:  
Wykłady ogólne na temat schorzeń 
dietozależnych takich jak np.: cukrzyca, 
choroby układu krążenia, alergie, 
osteoporoza, reumatoidalne zapalenie 
stawów, choroby jelit i układu moczowego, 
zaburzenia metaboliczne. Wykłady pogłębią  
wiedzę seniorów, będą okazją do konsultacji z 
zaproszonymi lekarzami, psychologiem czy 
dietetykiem. W ramach projektu odbędzie się: 
- 7 wykładów (raz w miesiącu, od marca do 
października 2018 r.,  każdy wykład dla ok. 
200 osób, wstęp wolny. Wykład inauguracyjny 
- Zasady Zdrowego żywienia ludzi starszych 
wygłosiła dr nauk o zdrowiu Magdalena 
Tańska. 
Warsztaty kulinarne będą służyć poznaniu 
technik i sposobów przyrządzania 
dietetycznych smacznych i zdrowych potraw. 
Zakładamy  łączenie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej zwłaszcza poznawanie i 
zastosowanie przypraw i ziół oraz nabywanie 
umiejętności praktycznego wykorzystania ich 
na co dzień; zasady kuchni molekularnej; 
zasady łączenia poszczególnych składników 
pokarmowych; porady dietetyka. 
Przewidujemy przeprowadzenie cyklu 8 
warsztatów (raz w miesiącu, od lutego do 
pażdziernika 2018 r. Zajęcia będą prowadzone 
w Centrum Kształcenia Praktycznego Do 
dyspozycji uczestników warsztatów będą 
specjalistyczne klasopracownie 
gastronomiczne. Każdy uczestnik będzie miał  
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swoje stanowisko pracy, otrzyma potrzebne 
produkty do przygotowania potraw. Na 
zakończenie każdego warsztatu przewidziana 
jest   prezentacja przygotowanych posiłków 
połączona z degustacją.  
II           WARSZTATY GRUPOWE Z 
PSYCHOTERAPEUTĄ, prowadzone będą raz w 
miesiącu (od marca do grudnia 2018 r., z 
wyłączeniem wakacji), po dwie godziny w 
grupach 10-osobowych. Podczas warsztatów 
poruszane będą następujące zagadnienia: 
skuteczna komunikacja interpersonalna, stres, 
lęk-  sposoby radzenia sobie z nimi, "zmiany  
w nas i wokół nas” – jak sobie z nimi radzić?, 
asertywność. moje słabe i mocne strony, 
przemoc- rodzaje, mechanizmy, skutki,  
 
„Twórcze myślenie”. Zagadnienia realizowane 
będą w różnych formach: dyskusje,  ćwiczenia 
w parach i grupach. W trakcie warsztatów 
wykorzystywane będą elementy 
psychoedukacji i socjoterapii. Forma 
poszczególnych ćwiczeń dostosowana będzie 
do potrzeb i zainteresowań uczestników.  
III  SPOTKANIA MUZYCZNE - W Klubie 
Czarnego Krążka w Miejskiej Biblioteki 
Publicznej odbędą się 4 spotkania. Poszerzą 
one wiedzę muzyczną seniorów z wybranych 
stylów i gatunków muzycznych.  Wrócimy w 
muzyczne klimaty naszej pierwszej młodości. 
Zostanie również zaprezentowany dorobek 
artystyczny młodych wokalistów ze Słupska. 
Spotkania muzyczne uświetnia również 
Wiarusy. Zespół obchodzi jubileusz 30-lecia. 
Pierwszy koncert odbędzie się 23.02.br. w 
czytelni MBP na ul Grodzkiej. 

 
Wykłady odbywać się będą zawsze w auli Akademii 
Pomorskiej, na ul. Westerplatte,  zajęcia praktyczne w 
Centrum Kształcenia praktycznego, warsztaty 
psychologiczne w Filii nr. 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
na ul. Podgórnej, blok muzyczny w Klubie Czarnego Krążka 
MBP na ul. Grodzkiej. Informacje o kalendarium  i 
tematyce przygotowanych w ramach projektu zajęć 
można znaleźć na stornach internetowych Słupskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.   

 
Wstęp – na prowadzone będą zapisy. 
 

 

 

18.  Oferta NOT Słupsk 
 

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo - 

Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku 

przygotowuje się do zadań naukowo-technicznych i 

społecznych na ziemi słupskiej. W bieżącym roku 

większość naszych działań związanych będzie z 

obchodami Jubileuszu 50 - lecia powstania NOT Słupsk, 

który przypada w trakcie obchodów 100 - lecia uzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 

W miesiącu kwietniu przygotowujemy Konferencję 

Inaugurującą adresowaną do szkół i młodzieży 

zainteresowanej techniką. Wygłoszone zostaną wykłady 

dotyczące postępu technicznego oraz prezentacje prac 

młodzieży szkół Pomorza uczestniczących w konkursach 

technicznych. Głównym zadaniem tej konferencji będzie 

popularyzacja myśli technicznej wśród młodzieży naszego 

regionu. 

 

Druga Konferencja Gala Jubileuszowa odbędzie się w 

miesiącu wrześniu, podczas której zostaną wygłoszone 

referaty promujące postęp techniczny. Wyróżnimy 

Koleżanki i Kolegów szczególnie zasłużonych dla postępu 

technicznego i działalności naszej organizacji oraz wydamy 

monografię prezentującą historię stowarzyszenia. Na Galę 

zaprosimy członków Stowarzyszeń NOT, gości 

reprezentujących przemysł w regionie słupskim oraz gości 

organizacji zagranicznych i krajowych współpracujących z 

naszą Radą Regionalną. 

 

W miesiącu czerwcu odbędzie się  XXI Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacje w 

konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”. 

Patronat honorowy przyjął Prezydent Miasta Słupska i 

Starosta Słupski. Patronat naukowy przyjął prof. dr hab. 

inż. Tadeusz Bohdal Rektor Politechniki Koszalińskiej. 

Konferencja od lat cieszy się dużym zainteresowaniem 

wśród naukowców i studentów polskich uczelni 

technicznych. 

 

W ramach Jubileuszu 100-lecia uzyskania niepodległości 

przez Polskę realizować będziemy zadanie publiczne 

finansowane przez Miasto Słupsk pn. ”Rola inżyniera w 

niepodległej Polsce” podczas, którego zaprezentujemy 

dorobek i sylwetki wybitnych polskich inżynierów. 
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W ramach współpracy ze Słupskim Centrum Seniora z 

okazji 100 rocznicy niepodległości zorganizujemy piknik 

pn. „Pamiętajcie o ogrodach ….” oraz Galę ”Po nich został 

tylko ślad”. 

 

W ramach popularyzacji myśli technicznej wśród 

najmłodszych kontynuować będziemy na terenie powiatu 

słupskiego zadanie publiczne pod nazwą „Jak zbudować 

latarnię morską - technika w baśniach i legendach 

Pomorza” finansowanego przez Powiat Słupski. 

 

Włączymy się także do imprez związanych realizacją 

Festiwalu Organizacji Pozarządowych.  

Tak więc rok 2018 będzie dla NOT-u w Słupsku szczególny 

ze względu na obchodzone Jubileusze oraz  zwiększoną 

ilość zadań do realizacji. 

 

19.  Stowarzyszenie Filart 
 

W dniu 17 marca 2018 roku w budynku Filharmonii Słupskiej i 

Teatru Nowego odbędzie się IV Słupski Kongres 

Kobiet, , którego organizatorem jest Kobiecy Słupsk. 

Kongres  odbywa się pod hasłem „ Czas na Kobiety. Polka 

niepodległa” i jego motywem przewodnim będzie 

jubileusz 100-lecia uzyskania przez Polki praw 

wyborczych. Naszymi panelistkami będą m.in. pani prof. 

Magdalena Środa, prof. Monika Płatek, dr Sylwia Spurek z 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, pisarki Sylwia 

Chutnik, Hanna Samson, Grażyna Plebanek, polityczki 

Joanna Scheuring-Wielgus czy Joanna Mucha oraz wiele 

innych znakomitych autorytetów. Do tradycji należy także 

impreza towarzysząca Park Kobiet dedykowana zdrowiu i 

urodzie kobiet z szeroko rozumianą profilaktyką. 

Stowarzyszenie Filart  we współpracy z marka Tefal będzie 

prowadzić  warsztaty kulinarne w połączeniu z 

poczęstunkiem. Imprezą towarzyszącą jest również 

bezpłatny pokaz filmu "art.18" w kinie REJS w piątek 16 

marca o godz. 20.Patronat nad Kongresem objęła Pani 

Prezydentowa Danuta Wałęsa.  

 

Udział jest bezpłatny ale obowiązuje jak zawsze 

rejestracja poprzez stronę internetową od 1 marca 2018 

roku. 

 

 

 

 

 

20.  Oferta Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 

marzec 2018 
 

WYSTAWY CZASOWE:  

Zamek Książąt Pomorskich: „Utkane z wody. Tkanina 
artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej”. Czas 
trwania do 31 maja 2018 

Młyn Zamkowy: Wystawa czasowa po X Konkursie 
Plastycznym „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Czas 
trwania do 27 maja 2018 

Herbaciarnia w Spichlerzu Richtera: „Wystawa prac 
projektowych Liceum Plastycznego im. Stanisława 
Ignacego Witkiewicza w Słupsku". Czas trwania do 25 
marca 2018 

DARMOWY WYKŁAD Z HISTORII SZTUKI: 

„Groteska w sztuce XIX-XXI wieku" - 3 marca 2018 r. godz. 
10:00 Zamek Książąt Pomorskich 

DARMOWY WYKŁAD: 

„Podsumowanie wykopalisk na Starym Rynku w Słupsku" - 
7 marca 2018 r. godz. 17:00 Zamek Książąt Pomorskich 

Pierwszy Dzień Wiosny - spotkanie dzieci ze słupskich 
przedszkoli - 21 marca 2018 r. godz. 10:00 Dziedziniec 
przed Zamkiem Książąt Pomorskich 

SCL: 
Słupskie Czwartki Literackie, spotkanie 9 - ksiądz 
Franciszek Kamecki - 22 marca 2018 r. godz. 17:00 Zamek 
Książąt Pomorskich 

ZAJĘCIA ODPŁATNE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: 

Zajęcia odpłatne dla osób indywidualnych towarzyszące 
wystawie czasowej „Utkane z wody. Tkanina artystyczna 
w zbiorach muzeów Polski północnej”. Tematy zajęć: 
- "Zajęcia w ramach". Uczestnicy na ramkach tkackich 
stworzą własne chodniczki. 17 marca 2018 r. godz. 12:00 
Zamek Książąt Pomorskich 

- "Sfilcowany świat". Uczestnicy wykonają kolorowy 
drobiazg metodą filcowania na mokro. 24 marca 2018 r. 
godz. 12:00 Zamek Książąt Pomorskich 
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Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: 
59 842 40 81. 

21.  „Pozarządówka+” - oferta Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich i Fundacji Indygo 
 

Celem projektu jest przeprowadzenie różnorodnych 

działań, zmierzających do rozwoju i integracji organizacji 

pozarządowych i mieszkańców Słupska. 

 

Działania w ramach projektu: 

1. poradnictwo – doradcy dostępni od poniedziałku 

do piątku w biurze CIO (ul. Sienkiewicza 19) oraz 

na dyżurach w SCOPiES, w każdy wtorek i 

czwartek w godz. 15.00-18.00; 

2. usługi księgowe – dla min. 5 organizacji bezpłatne 

usługi księgowe przez cały 2018 rok (włącznie z 

bilansem); 

3. Festiwal Organizacji Pozarządowych i Ekonomii 

Społecznej – organizacja w czerwcu 2018; 

4. piknik promujący zrównoważoną mobilność – 

wydarzenie w ramach Zrównoważonego Tygodnia 

Mobilności we wrześniu 2018 roku; 

5. szkolenia dla organizacji – 4 dni szkoleniowe, 

tematyka ustalona w oparciu o badanie potrzeb 

szkoleniowych; 

6. badanie dot. potrzeb III sektora – działanie 

odnoszące się do funkcjonowania SCOPiES; 

7. wdrożenie koncepcji funkcjonowania SCOPiES – 

druga połowa 2018 roku; 

8. działania integracyjnego – trzy rodzaju działań: 

a. spotkania informacyjne – raz w miesiącu;  

b. pozarządowy bank czasu – zbieranie ofert 

usług organizacji, które chcą bezpłatnie 

wykonać na rzecz innych i łączenie organizacji, 

by miały możliwość wymiany tych usług; 

c. spotkanie wigilijne dla organizacji. 

 

Projekt realizowany jest przez centrum Inicjatyw 

Obywatelskich i Fundację Indygo ze środków Miasta 

Słupska. 

 

22. 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. 

 
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.  
 
 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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, 
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  
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wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 
 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
 
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
 
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 

 

 

Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
mailto:eduq.biuro@gmail.com
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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