OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W SUBREGIONIE
SŁUPSKIM
1. Organizacje społeczne. To działa! Włącz się w
ogólnopolską kampanię!
Dzisiaj, 19 października, ruszyła ogólnopolska kampania
Organizacje społeczne. To działa. Chcemy opowiadać o
tym, co robimy – my, organizacje z całej Polski – jak
codziennie, skutecznie zmieniamy rzeczywistość. Na
lepsze.
Jest nas 100 tysięcy. Każdego roku z naszego wsparcia
korzystają miliony osób: dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów. Często robią to nieświadomie, bo niewiele z
nich wie, że organizacje społeczne działają niemal
wszędzie – w szkole, na boisku, w szpitalu, telewizji,
teatrze czy nawet w lesie. Chcemy to zmienić. Dlatego
kilkadziesiąt organizacji społecznych połączyło siły, aby
pokazać, co robimy i jaki ma to wpływ na życie każdego i
każdej z nas.
Efektem
naszej
współpracy
jest
kampania
społeczna Organizacje społeczne. To działa – pierwsza w
Polsce kampania, w którą zaangażowało się tak dużo tak
różnorodnych organizacji społecznych, a kolejne do niej
dołączają. Mam nadzieję, że także Wy zechcecie być jej
częścią. W krótkich filmikach wideo, na zdjęciach i
grafikach będziemy pokazywać, kim są ludzie pracujący w
organizacjach społecznych, a kim ci, którzy korzystają z
naszego wsparcia.
Chcemy przedstawiać organizacje duże i małe,
ogólnopolskie i lokalne, te, które mają duże zespoły
pracowników, i te, które działają w kilka osób. I choć
jesteśmy tak różni, to jest coś, co nas łączy – działamy,
żeby zmieniać rzeczywistość. Na lepsze. Na stronie
kampanii www.todziala.org zebraliśmy wszystkie ważne
informacje o organizacjach, zamieszczamy tam także filmy
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i zdjęcia różnych społecznych działań. Jesteśmy aktywni w
sieci, na Facebooku, Youtube, Twitterze i Instagramie.
2. Koła gospodyń wiejskich z własną ustawą i
osobowością prawną
Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest już w
Sejmie. Koła będzie łatwiej zakładać, zarejestrować i
prowadzić. Będą mogły korzystać z dotacji.
Projektodawca - rząd - bardzo się spieszy. Ustawa ma
wejść w życie bez vacatio legis.
W myśl projektowanej ustawy koła będą mogły działać na
terenie jednej lub więcej wsi. Ale na terenie jednej wsi
może działać tylko jedno koło. Nie można też być
członkiem więcej niż jednego koła.
Koło musi uchwalić statut. Ustawa wymienia jego
elementy. W projekcie znalazła się też propozycja
wzorcowego statutu dla koła, który można przyjąć jako
swój.
Koło podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z
chwilą dokonania wpisu nabywa osobowość prawną.
Najwyższą władzą w kole będzie zebranie członków.
Koła gospodyń wiejskich będą też powoływać zarządy.
Dopuszcza się nawet, żeby były to zarządy jednoosobowe.
Ustawa stwarza kołom możliwość korzystania z dotacji.
Koła będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów. Ustawa zawiera również
zwolnienie dla kół z podatku dochodowego od osób
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prawnych. Pozwala też kołom wprost (art. 23) na
działalność zarobkową i gospodarczą.
Koła, które działają dziś, będą mogły w ciągu 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy dostosować statuty do
wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić o rejestrację
koła zgodnie z nowymi przepisami. Jednak te podmioty,
które
nie
wyrażą
zainteresowania
rządowymi
propozycjami,
będą
mogły
funkcjonować
na
dotychczasowych zasadach.
Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich
sprawować będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem
Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Opisany w ustawie charakter koła, wymagania dotyczące
statutu, organy władzy, możliwość prowadzenia UEPIK
oraz składniki majątku upodabniają koła gospodyń
wiejskich do organizacji pozarządowych – szczególnie do
stowarzyszeń. Wydaje się jednak, że wybór organu
nadzoru i brak powiązań z innymi przepisami wskazuje, że
autorzy przedłożenia nie postrzegają kół jako jednego z
wielu elementów trzeciego sektora.
Ustawa trafiła już do Sejmu. Nie była konsultowana.
Projektodawcy piszą, że sprawa jest pilna, nie rozwijają
jednak tej myśli. 28 września spytaliśmy, czy w tworzeniu
projektu brał udział Komitet ds. Pożytku Publicznego i
inne „sektorowe” organy rządowe (Departament
Społeczeństwa Obywatelskiego lub NIW), oraz czy projekt
trafił do oceny Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Czekamy na odpowiedź.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2190452.html
3. Konkurs „Nagroda Bursztynowego Mieczyka”
Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do
udziału w XXIV edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka
im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę
Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dla
najlepiej działających organizacji pozarządowych w
obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z
terenu naszego województwa.
Nagrody zostaną przyznane przez Kapitułę Nagrody
Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2
przedstawiciele
Wojewody
Pomorskiego,
2
przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego,

2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci
NBM w roku ubiegłym, przedstawiciel Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku,
przedstawiciel
Europejskiego
Centrum
Solidarności,
przedstawiciele
fundatorów
nagród
specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC.
Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w
sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw.
dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje
pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu
sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej
i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej.
Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna
nagrody za działalność w roku 2018 w następujących
obszarach:

POMOC SPOŁECZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA
EKOLOGICZNA

KULTURA

EDUKACJA
Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w
kategoriach:

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

DEBIUT ROKU
Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas
uroczystej Gali, która odbędzie się 14 grudnia 2018 roku,
w Europejskim Centrum Solidarności.
W edycji 2018 NMB wnioski składać można wyłącznie w
wersji ELEKTRONICZNEJ.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie
oraz sposobu głosowania znajdują się na stronie:
http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w
zakładce:
„regulamin nagrody”.
Termin składania wniosków nominujących daną
organizację do Nagrody upływa 7 listopada 2018r. o
godzinie 16:00. Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu
Kapituły,
na
adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub
dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji
RC.
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236
Gdańsk tel. 58 344 40 39.
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Szczegółowych informacji udziela. Jerzy Boczoń – k:
602 696 044.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ogolne/oglosze
nie-konkursu-xxiv-edycji-nagrody-bursztynowegomieczyka-2018/?fbclid=IwAR1aN0UkHPEEAqeY5ifEvwqoCx4ssdu1gN7kznlxI8vNLqS_jqwSibWoIk
4. Jak przebiega lustracja w spółdzielni socjalnej?
Przyjrzymy się bliżej lustracji w spółdzielni socjalnej.
Sprawdźmy jak w praktyce wygląda lustracja w spółdzielni
socjalnej oraz czego można się spodziewać podczas jej
przebiegu.
WNIOSEK SPÓŁDZIELNI I UMOWA JAKO WARUNEK
ROZPOCZĘCIA LUSTRACJI
Na początek przypominamy, że lustracja odbywa się na
wniosek spółdzielni. Pierwszym krokiem będzie złożenie
stosownego wniosku do Ogólnopolskiego Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych lub Krajowej Rady
Spółdzielczej. To są dwie organizacje, które najczęściej
dokonują lustracji w spółdzielni socjalnej. One wyznaczają
też lustratorów, którzy faktycznie wykonują czynności
lustracyjne.
Po złożeniu wniosków następuje wycena lustracji,
wyznaczenie lustratora lub lustratorów oraz podpisanie
stosownej umowy między spółdzielnią, a podmiotem
zarządzającym lustrację (OZRSS lub Krajowa Rada
Spółdzielcza).
Poszczególne kroki dotyczące postępowania lustracyjnego
opisane są na stronie internetowej:
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl
Szczegółowe informacje na stronie:
https://spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl/jak-przebiegalustracja-w-spoldzielnisocjalnej/?utm_source=getresponse&utm_medium=email
&utm_campaign=newsletter_spoldzielnia_socjalna_w_pr
aktyce&utm_content=%5B%5Brssitem_title%5D%5D

5. Baza Podmiotów ekonomii społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotował
interaktywną mapę, na której możecie znaleźć podmioty
ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim.

Mapa znajduje się na stronie:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1lvqP
OovH_fMdMb7XADi8YEkLiLCHCWeK&ll=54.20513486303
989%2C18.014065753539057&z=7
6.
Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii
społecznej
Informujemy o Funduszu Gwarancyjnym dla sektora
ekonomii społecznej. Mogą z niego korzystać podmioty
ekonomii społecznej ubiegające się o kredyty w bankach
spółdzielczych. Korzystne warunki gwarancji, w tym niska
prowizja oznacza preferencyjne warunki. Warto zapoznać
się z tą ofertą i pamiętać o takiej możliwości, przy
planowaniu kredytu na bieżącą działalność, na cele
rozwojowe lub inwestycyjne.
Zgodnie ze standardami wsparciem w tym zakresie służy
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie
słupskim.
Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparciepodmiotow-ekonomii-spolecznej/
7. Laureaci 8. edycji Konkursu es
Poznaliśmy wyniki tegorocznego konkursu [eS] o nagrodę
im. Jacka Kuronia!
Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne
Roku 2018
Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka
Gospoda
Jaskółeczka
prowadzi
działalność
gastronomiczną i cateringową. Dba o jakość serwowanych
potrawy, ale też o to, by były oferowane w przystępnych
cenach.

Stawia przy tym na profesjonalną i życzliwą obsługę gości.
Z powodzeniem wykorzystuję też swoją przestrzeń na
działania integrujące lokalną społeczność w ramach Klubu
Inicjatyw
Międzypokoleniowych
na
radomskim
Michałowie. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i
osoby chorujące psychiczne.
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Nagroda Pomysł na Rozwój
Fundacja Polska Bez Barier
Właściwie cała wizja, jaka stoi za działaniami Fundacji
zawiera się w jej nazwie. Fundacja działa po to, by
likwidować bariery i projektować dostępną dla wszystkich
przestrzeni i usługi. Promuje też zmiany, które włączają
osoby z niepełnosprawnościami w główny nurt życia
społecznego i kulturalnego w Polsce.
Nagroda Odkrycie Roku
Kuchnia Konfliktu
Kuchnia konfliktu oferuje klientom posiłki z krajów
pochodzenia migrantów i uchodźców, których zatrudnia.
Potrawy przygotowywane są i sterowane przez nich
samych, w restauracji na ulicy Wilczej w Warszawie.
Kuchnia Konfliktu prowadzi też warsztaty i spotkania
integrujące migrantów i uchodźców z lokalna
społecznością, na przykład przy okazji wspólnego
przygotowywania przetworów. Świadczy też usługi
cateringowe podczas lokalnych wydarzeń, dając tym
samym szansę mieszkańcom Warszawy na poznanie ludzi
wielu kultur i spojrzenia na nich przez pozytywny pryzmat
kultury kulinarnej krajów z których pochodzą.
Nagroda Publiczności
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE
ARTE oferuje usługi budowlane, remontowe i
porządkowe, wykonuje także nadruki na ceramice i
tekstyliach, a od niedawna produkuje też meble na
wymiar. Jak sami mówią: inwestują w ludzi z „niewygodną
przeszłością”. Dając prace, pomagają w wychodzeniu z
nałogów, biedy i bezdomności. Pracownicy Spółdzielni
Arte to świetni fachowcy, prawdziwe „złote rączki” i to
dzięki nim usługi spółdzielni są najwyższej jakości.

Zapraszamy na nasze wszystkie akcje i pikiety oraz
spotkania organizowane z ciekawymi ludźmi w ramach
Akademii Demokracji
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.:

Więcej informacji na stronie:
https://www.konkurs-es.org/
8.
Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji w
Słupsku zaprasza
Zapraszamy sympatyków i członków KOD na spotkania i
dyżury w Biurze KOD Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6 pok.
3 (budynek SCOPiES) w poniedziałki i czwartki od godz.
16.00 do godz. 18.00
e-mail: slupsk@kod-pomorze.pl
na internecie szukaj: @slupskiKOD, fb.KODslupsk
tel. (59)8487924
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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,
4. negocjacje z instytucjami finansującymi.
WSPARCIE SZKOLENIOWE
Wsparcie
szkoleniowe
obejmuje
organizację
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej
i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej,
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy.
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES
obejmuje m.in.:
1. powoływanie
przedsiębiorstw
społecznych
i podmiotów ekonomii społecznej
2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne,
zarządzanie finansami,
zarządzanie zasobami
ludzkimi
3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności
w sferze ekonomii społecznej
4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie
klientów, itp.)
5. budowanie powiązań kooperacyjnych
6. restrukturyzacja działalności
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym
8. umiejętności
społeczne
(budowanie
sieci
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju
przedsiębiorstw
społecznych),
kompetencje
związane z pracą z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym
9. szkolenia zawodowe i branżowe.
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa
wsparcia polega w szczególności na:
1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz
oczekiwanych efektów działania,
2. pomoc w przygotowaniu planu działania
dostosowanego do specyficznych potrzeb
klientów,
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3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo,
wsparcie finansowe, itp.), polegającego na
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia,
4. monitorowaniu wdrożenia planu działania,
5. ocenie rezultatów planowanych działań.
WSPARCIE FINANSOWE
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu,
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia
wsparcia finansowego.
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w
zakresie
aspektów
ekonomicznych
prowadzenia
działalności gospodarczej przez PES.

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

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.
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