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1. V edycja Marca na Obcasach 

 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
zaprasza mieszkanki Pomorza na piątą edycję Marca na 
Obcasach 
 
- cyklu bezpłatnych warsztatów i spotkań poświęconych 

m.in. tematyce odkrywania talentów, mocnych stron, 

planowania kariery oraz rozwoju kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. 

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy Panie, które szukają 
inspiracji do działania i potrzebują motywacji do podjęcia 
nowych wyzwań w obszarach zmiany pracy, rozwoju 
osobistego i zawodowego. 
 
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu 

planowania kariery zawodowej i rekrutacji, komunikacji 

interpersonalnej, wizerunku, profilaktyki zdrowotnej i 

zdrowego stylu życia, coachów oraz trenerów. 

 

W tym roku Marzec na Obcasach odbędzie się w 

Gdańsku, Słupsku, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, 

Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie Malborku, Pucku, 

Słupsku, Sztumie, Dzierzgoniu, Tczewie, Wejherowie, 

Ustce i Miastku. 

 

2.  RODO – kiedy i jaka zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych? 

 
Do przetwarzania danych osobowe konieczna jest tak 
zwana przesłanka legalizacyjna, to znaczy konkretna 

podstawa do tego, aby móc dane przetwarzać. W RODO 
jest sześć takich przesłanek. Zobacz z czym związane jest 
stosowanie jednej z nich – ZGODY na przetwarzanie 
danych osobowych. 
 
Kiedy zbieramy ZGODY na przetwarzanie danych 

osobowych? 

Organizacja pozarządowa, która chce przetwarzać dane 
osobowe (np. dane swoich darczyńców, wolontariuszy, 
pracowników) musi mieć tzw. przesłankę legalizacyjną – 
czyli spełniać określone warunki. RODO wskazuje 6 
przesłanek – warunków. Wymienia je artykuł 6 RODO. 
 
Pierwszą przesłanką legalizacyjną wymienioną we 
wskazanym artykule jest ZGODA. RODO poświęca zgodzie 
sporo miejsca. Czy jest to więc pierwsza przesłanka, o 
której powinny myśleć organizacje pozarządowe 
przetwarzające dane osobowe? Czy możemy stosować 
zgody - a więc też w odpowiedni sposób je zbierać - w 
każdej sytuacji? Zdecydowanie lepiej będzie jeśli 
organizacja pozarządowa zastosuje zgodę wtedy, kiedy 
stwierdzi, że do jej sytuacji nie pasuje żadna inna 
przesłanka legalizacyjna. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172906.html 

 

3. Spółka z o. o. non profit – jako forma prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 

Jakie możliwości ma organizacja pozarządowa, by 

prowadzić sprzedaż dóbr i usług? Obejrzyjcie nagranie 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172906.html
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kolejnego webinarium SCWO poświęconego 

ekonomizacji działań organizacji.  

 

Dzięki webinarium Stołecznego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych "Spółka z o.o. non profit – jako 
forma prowadzenia działalności gospodarczej" dowiesz 
się: 
► Czym jest spółka z o.o. non profit i czym się różni od 
spółki z o.o. 
► Kto może założyć spółkę z o.o. non profit i jak się ją 
zakłada 
► Na czym polega spółka z o.o. non profit jako Podmiot 
Ekonomii Społecznej oraz jako Przedsiębiorstwo 
Społeczne. 
► O dochodzie w spółce z o.o. non profit. 
► Jak wygląda nadzór i sprawozdawczość w spółce z o.o. 
non profit. 
 

Więcej informacji na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172905.html 
 

4. Organizacjo! Teraz możesz łatwo zbierać darowizny 

on-line! 

  
Startujesz z nowym projektem i Twoja organizacja 
potrzebuje pieniędzy? Przepadła dotacja z ministerstwa? 
Chcesz pozyskiwać w internecie Darczyńców dla swojej 
organizacji? Skorzystaj z wplacam.ngo.pl! 
 
Jak działa wplacam.ngo.pl? 

1. Zarejestruj się we wplacam.ngo.pl. 
2. Dodaj profil swojej organizacji. 
3. Aktywuj system płatności PayU. 
4. PayU uruchamia system płatności on-line (za 

pośrednictwem wplacam.ngo.pl). 
5. Utwórz kampanię. Wstaw kod kampanii na stronę 

www Twojej organizacji. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2160068.html  

 

6. Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT 

„Sport Wszystkich Dzieci” 

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w 
Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 
roku. Dodatkowy nabór wniosków dotyczy 
następujących zadań: 
 

1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i 
młodzieży - zadanie może być realizowane wyłącznie w 
okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
Kwota do rozdysponowania w naborze: 4 165 683,50 zł 
 
2. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i 
młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe 
- zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 2 
stycznia do 31 grudnia 2018 r. 
Kwota do rozdysponowania w naborze: 8 350 000 zł 
 
Wnioski w ramach dodatkowego naboru na realizację 
powyższych zadań należy składać do 4 kwietnia 2018 r. 
 

Więcej informacji na stronie:  

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-

powszechny/2018-rok/2252,Minister-Sportu-i-Turystyki-

oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-

Programu-S.html  

 

6.  Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej 

 

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę 

mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach 

projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz 

ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

 
O pożyczkę w ramach projektu mogą ubiegać się: 

 przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie 
socjalne, 

 podmioty reintegracyjne, których organem 
prowadzącym nie może być jednostka samorządu 
terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ), 

 organizacje pozarządowe lub prowadzące 
działalność użytku publicznego instytucje 
działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
gwarancjach wolności sumienie i wyznania, 

 podmioty sfery gospodarczej, które realizują cel 
społeczny: 

 organizacje pozarządowe prowadzące 
gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych, 

 spółdzielnie pracy, inwalidów i 
niewidomych, 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2172905.html
http://wplacam.ngo.pl/
http://wplacam.ngo.pl/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2160068.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2252,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-S.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2252,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-S.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2252,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-S.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2252,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-Programu-S.html
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 spółki non-profit, o ile udział sektora 
publicznego w spółce wynosi nie więcej 
niż 50%. 

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje 
wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego 
poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub 
zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej 
przedstawionymi we wniosku. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141565.html  
 

7.  Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 

100-lecia odzyskania niepodległości 

 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs 
grantowy „100-lecie odzyskania niepodległości”. 
Organizacje z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, 
które otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w 
Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, 
domy kultury i biblioteki) mogą ubiegać się o grant w 
wysokości 8,5 tys. złotych na projekty, w którym młodzi 
ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
 
Uczestnikami projektów powinni być: 
- Młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i 
ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i 
uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych 
miast (do 20 tys. mieszkańców). - Osoby, które brały 
udział w projektach realizowanych w Programie Równać 
Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek). 
 
O dotację mogą ubiegać się organizacje, które: 
- otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w 
Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, 
domy kultury i biblioteki), 
- mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich 
(do 20 tys. mieszkańców). 
 
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje w 
wysokości do 8,5 tys. zł. na realizację 5-miesięcznych 
projektów prowadzonych pomiędzy 1 czerwca – 30 
listopada 2018 r. 
 
Projekty można zgłaszać do 4 kwietnia 2018 r. za pomocą 
panelu wnioskodawcy na stronie internetowej 
rownacszanse.pl. 
 
 
 
 

8.  Wiosenny Inkubator Innowacji – III nabór 

 
Ruszył ostatni, trzeci nabór do konkursu grantowego, w 
którym można otrzymać środki o wartości do 80 tys zł na 
realizację innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się 
do poprawy sytuacji na rynku pracy jednej z trzech grup 
osób (osób niepełnosprawnych, osób 50+ i osób młodych 
bez doświadczenia zawodowego). Przyjmowanie 
zgłoszeń potrwa do 7 kwietnia. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych, którzy mają innowacyjne pomysły oraz 
chęć do działania i zmiany warunków panujących na rynku 
pracy (udział mogą wziąć zarówno osoby fizyczne, jak i 
grupy nieformalne oraz podmioty). 
 
Innowatorzy w ramach projektu otrzymają między 
innymi: 

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

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

 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator 
 

9.  Konkurs dotacyjny – działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację w 2018 roku przez organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność pożytku 
publicznego zadań publicznych województwa 
pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 13 
kwietnia 2018 r. 
 
 Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i 
zlecenie organizacjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom realizacji następujących zadań 
zleconych województwa pomorskiego w roku 2018 w 
sferze zadań publicznych obejmujących działalność 
pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych:  

1. prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych typach 
placówek,  

 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2141565.html
http://rownacszanse.pl/
http://rownacszanse.pl/
http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator
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2. prowadzenie grupowych i indywidualnych 
zajęć, które:  
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych; 
b) rozwijają umiejętności sprawnego 
komunikowania się z otoczeniem osób z 
uszkodzeniami słuchu, mowy, z 
autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną,  
c) usprawniają i wspierają 
funkcjonowanie osób z autyzmem i z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
różnych rolach społecznych i w różnych 
środowiskach;  

3. organizowanie regionalnych imprez 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, wspierających ich 
aktywność w tych dziedzinach;  

4. prowadzenie kampanii informacyjnych na 
rzecz integracji osób niepełnosprawnych i 
przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.  

 
Szczegółowe informacje oraz załączniki na stronie:  
https://bip.pomorskie.eu/a,59066,ogloszenie-1918.html  
 

10. 9 faktów o organizacjach pozarządowych w 

województwie pomorskim 

 
W województwie pomorskim więcej niż w całej Polsce 
jest organizacji średnich – w średnim wieku (między 6 a 
15 lat), działających na średnią, regionalną skalę i 
dysponujących średnim budżetem – między 10 tys. a 100 
tys. zł (takie przychody w 2014 roku miała niemal co 
druga pomorska organizacja). 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1992118.html  
 

11.  Klauzule społeczne a Europejski Fundusz Społeczny 

 
Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów 
społecznych w projektach finansowanych przez EFS? 
Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym 
problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych 
interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i 
kombinacje, które nie mają nic wspólnego z 
promowaniem idei ekonomii społecznej.  
 

A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. 
Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. 
 
Klauzule społeczne pojawiły się w Prawie o zamówieniach 
publicznych w 2009 roku. Są to rozwiązania pozwalające 
uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu 
wspomnianych zamówień np. poprzez obowiązek 
zatrudniania przy realizacji zamówień osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym czy też zastrzeżenie realizacji 
zamówienia do podmiotów zatrudniających takie osoby i 
integrujących je społecznie i zawodowo. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/217169
2.html  
 

12.  Integracyjny Klub Sportowy ZRYW – co nowego? 

 
W dniach 16-25 marca 2018r. w Krynicy Górskiej 
odbywały się półfinały Mistrzostw Polski w Warcabach 
100-polowych. Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” na tych 
zawodach reprezentował Mirosław Mirynowski, który 
ostatecznie zajął 5 miejsce nie przegrywając żadnej partii, 
remisując 7 i wygrywając 2 gry. 
 
W niedzielę 25 marca 2018r. na świetlicy Polskiego 
Związku Niewidomych przy Al. Sienkiewicza 8 w Słupsku 
odbył się drugi turniej VI edycji Grand Prix miasta Słupska 
w szachach szybkich P-15. W turnieju wzięło udział 19 
zawodników. Zwyciężył Dimitry Aniskiewicz (Ustka) z 
dorobkiem 7 pkt, drugie miejsce zajął Jerzy Walawicz 
(Dębnica Kaszubska) 6,5 pkt, a trzeci był Zbigniew 
Mielczarski (Sławno) 6 pkt. Kolejne miejsca zajęli 4. Piotr 
Rogalski 5,5 pkt., 5. Kordian Adamczyk 5,5 pkt., 6. Michał 
Nisztuk 5,5 pkt. W klasyfikacji generalnej po dwóch 
turniejach prowadzi Dimitry Aniskiewicz, drugie miejsce 
zajmuje Jerzy Walawicz, a trzecie Zbigniew Mielczarski. 
Organizatorem turnieju był Integracyjny Klub Sportowy 
„Zryw”, a sędzią zawodów był Brunon Studziński. Kolejne 
rozgrywki z cyklu Grand Prix odbędą się 22 kwietnia 
2018r. Serdecznie zapraszamy 
 
W dniach 01-11.03.2018r w Wągrowcu odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa Polski niewidomych i 
słabowidzących w szachach. W zawodach startowało 58 
szachistów z całej Polski. Klub „Zryw”reprezentowało 5 
zawodników, którzy ostatecznie zajęli miejsca: 13. Roman 
Staruch, 21. Stanisław Huzarski, 30. Werner Mettel, 36. 
Tadeusz Gryglewicz, 38. Grzegorz Bzowski. Organizatorem 
Mistrzostw było stowarzyszenie „CROSS”. 
 
 

https://bip.pomorskie.eu/a,59066,ogloszenie-1918.html
http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1992118.html
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2171692.html
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/2171692.html
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13. 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.  
 
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, 
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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  
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 
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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 

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


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

 


