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1. Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania 

w 2019 roku zadań publicznych w obszarze polityki 

społecznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 
Otwarty konkurs ofert na wspieranie: 

1. działalności dla osób bezdomnych – prowadzenia 
ogrzewalni, 

2. zapewnienia całodobowego schronienia, opieki wraz z 
wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w 
rodzinie, 

3. działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym 
prowadzenia działalności psychoterapeutycznej dla osób 
uzależnionych, 

4. prowadzenia psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla 
dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z 
substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin, 

5. działań opiekuńczo – wychowawczych i 
socjoterapeutycznych oraz dożywiania w placówkach 
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w 
świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, 

6. wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka. 

Szczegółowe informacje na stronie:  
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3052.html  
 

2. Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania 

zadania publicznego  pn. zapewnienie schronienia oraz 

podstawowych potrzeb życiowych dla min. 5 

bezdomnych kobiet z terenu miasta Słupska w 

schronisku dla bezdomnych kobiet 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2018 r poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) na 
zlecenie realizacji zadania publicznego poprzez 
udzielenie dotacji na wsparcie wykonania zadania 
publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz 
podstawowych potrzeb życiowych dla minimum 5 
bezdomnych kobiet z terenu miasta Słupska w 
schronisku dla bezdomnych kobiet w terminie od 1 
stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku. 

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć 
w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” 
udostępnionego na stronie witkac.pl do 3 stycznia 2019 r., 
do godz. 14.00. 
 
Wersję papierową ograniczoną do ostatniej strony oferty 
„Oświadczenia” z podpisami osób reprezentujących 
organizację zgodnie z zapisami w statucie, krs należy 
przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub 
złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z 
adnotacją „Konkurs ofert 2019 – zapewnienie schronienia 
bezdomnym kobietom” do Słupskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. 
Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, w nieprzekraczalnym 
terminie do 3 stycznia 2019 r., do godz. 15.30. Oferty, 

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3052.html
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które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3
205.html  
 

3. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY DLA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ. 
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
informuje, iż środki z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w 2019 r. będą przeznaczone między 
innymi na priorytet związany z kształceniem 
ustawicznym pracowników zatrudnionych w podmiotach 
ekonomii solidarnej.  
 
MRPiPS przygotowało propozycje priorytetów 
wydatkowania środków z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego (KFS) na 2019 r. 20 września br. odbyło się 
posiedzenie Rady Rynku Pracy (RRP), w trakcie którego 
Rada pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy 
dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach 
ekonomii solidarnej. 
 
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników 
pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach 
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 
prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników 
spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych 
lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ). 
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów 
Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej 
(KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). 
W rezultacie pierwszy z powyższych priorytetów 
realizowany będzie w ramach tzw. puli ministra, a drugi w 
ramach priorytetów RRP dla rezerwy KFS. 
 
Co to oznacza dla PES? 
 
KFS to wydzielona część Funduszu Pracy i jest 
przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w 
kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Co 
roku środki na KFS (w 2019 to ponad 228 mln zł) dzielona 
są na część, dla której priorytety określa minister (80%) 
oraz rezerwę, dla której główne wyzwania określa RRP 
(20%). Pula środków na realizację priorytetów ministra 
wyniesie w 2019 r. przeszło 180,6 mln zł. Środki te będą  
 

do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) i będą 
mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne 
pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni 
socjalnych, oraz ZAZ (szczegóły dotyczące podziału 
środków tutaj). 
 
Na co można przeznaczyć środki z KFS? 
 
KFS to instrument związany z podnoszeniem kompetencji 
pracowników i pracodawców. Środki finansowe mogą być 
przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, 
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów 
potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia 
zawodowe. 
 
Ile wynosi dofinansowanie? 
 
Przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników nie 
muszą wnosić wkładu własnego (w pozostałych 
przypadkach wkład własny to 20% kosztów), a 
maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, 
którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na 
danych za II kw. 2018 r.) z KFS można było uzyskać nawet 
13,5 tys. zł. 
 
Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie? 
 
W przypadku przedsiębiorstw społecznych możliwe 
będzie uzyskanie wsparcia na podnoszenie kwalifikacji 
pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zgodnie z definicją określoną 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. W przypadku spółdzielni socjalnych ze 
wsparcia skorzystają pracownicy, o których mowa w art. 4 
ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podnosić swoje 
kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli wszyscy 
pracownicy ZAZ. 
 
Gdzie aplikować i szukać informacji? 
 
Środki z KFS rozdzielają PUP. Dlatego już teraz warto 
zapoznać się z zasadami korzystania z funduszu, które 
obowiązują w 2018 r., zapewne w wielu przypadkach 
regulacje na przyszły rok będą podobne. O możliwość 
korzystania z KFS warto także zapytać w PUP. Trzeba  
 
 

http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3205.html
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3205.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

również pamiętać, że szczegółowe zasady korzystania z 
KFS mogą się różnić w zależności od PUP. Różnice te mogą 
dotyczyć np. terminów, liczby naborów i innych ważnych 
kwestii organizacyjnych. Z tego powodu warto 
przygotować się do aplikowania o środki już na początku 
2019 r. Z pewności będzie można również liczyć na 
fachowe wsparcie Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (OWES). 
 
Co z pracownikami CIS, KIS i WTZ? 
 
Priorytet dotyczący pracowników (kadry) CIS, KIS i WTZ 
jest tzw. priorytetem RRP. Oznacza to, że ta grupa 
pracodawców będzie mogła skorzystać z KFS, po 
wyczerpaniu się w danym PUP środków z tzw. puli 
ministra. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-111-
krajowy_fundusz_szkoleniowy_dla.html 
 

4. Otwarty konkurs ofert wsparcie wykonania zadania 
publicznego pn. zapewnienie schronienia oraz 
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób 
bezdomnych z terenu miasta Słupska w schronisku dla 
osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi, noclegowni, mieszkaniu 
chronionym, świetlicy dziennego pobytu z łaźnią 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2018 r poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) na 
zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 
25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1508 ze zm.) poprzez udzielenie dotacji na wsparcie 
wykonania zadania publicznego pn. zapewnienie 
schronienia oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych osób bezdomnych z terenu miasta Słupska w 
schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni, 
mieszkaniu chronionym, świetlicy dziennego pobytu z 
łaźnią w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 
roku. 

W ramach konkursu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 
30 czerwca 2021 roku wspierane będą działania z zakresu 
zapewnienia schronienia oraz zaspokojenia 
podstawowych potrzeb życiowych osób bezdomnych z 
terenu miasta Słupska, składające się z następujących 
części: 
 
 

1. schronisku dla osób bezdomnych - 36 miejsc, 
2. schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi - 12 miejsc 
3. noclegowni – 12 miejsc, 
4. mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych – 2 
miejsca, 
5. świetlicy dziennego pobytu czynnej od 1 października 
do 30 kwietnia każdego roku realizacji zdania przez 5 dni 
w tygodniu, od 1 maja do 30 września min. 3 dni w 
tygodniu. 
6. łaźni dla osób bezdomnych, czynnej od 1 października 
do 30 kwietnia każdego roku realizacji zdania przez 5 dni 
w tygodniu, od 1 maja do 30 września min. 3 dni  
tygodniu. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3
206.html  
 

5.  Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 

latach 2019-2022 r. zadań publicznych w zakresie 

wspierania upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 

na zadanie: Prowadzenie Centrum Informacji 

Turystycznej w Słupsku 
 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365) na 

wspieranie wykonania w latach 2019-2022 r. zadań 

publicznych w zakresie wspierania upowszechniania 

turystyki i krajoznawstwa na zadanie: Prowadzenie 

Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku. 

 

Szczegółowe informacje na stronie:  
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3051.html  
 

6.  Program grantów ambasady Stanów Zjednoczonych  

 

Program Grantów jest adresowany do przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – co obejmuje 

organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i 

edukacyjne, uczelnie, media, szkoły oraz osoby fizyczne – 

które w propozycjach grantowych deklarują wspieranie 

następujących celów i inicjatyw: 

- Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych 

wartości; 

- Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-

amerykańskich 

- Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM 

 

http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-111-krajowy_fundusz_szkoleniowy_dla.html
http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-111-krajowy_fundusz_szkoleniowy_dla.html
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3206.html
http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3206.html
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3051.html


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

- Wiedza o mediach 

- Bezpieczeństwo międzynarodowe 

- Kultura amerykańska 

 
Szczegółowe informacje na stronie:  
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/?fbclid=IwAR0
2P3oJhPIqXNNw5BMkuDjoHJUt0O8n9rvmKmN6bseEYW
ZJcZrmfkjjHfc  
 

7.  Konkurs – tradycja narodowa, pielęgnowanie 

polskości 

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na 
2019 r. na powierzenie lub wsparcie wykonywania 
zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

 
1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych 
przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających 
tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz 
pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego. 

 
2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów 
zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, 
męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób 
związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie 
trwałych znaków i obiektów pamięci. 

 
Wysokość środków publicznych na realizację 
wymienionych zadań wynosi: 1 100 000 zł. 

 
Terminy składania ofert: 

- do 31 stycznia 2019 r.; 

- do 26 kwietnia 2019 r.; 

- do 6 września 2019 r. 

 

Szczegółowe informacje na stronie:  

http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje
/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-
ofert-na-2019-
rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaew
PwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q  

 
 
 
 
 

8.  Pożyczki TISE 

 

Fundusz TISE udziela preferencyjnych mikropożyczek ze 

środków UE dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego.  

  

Kwota mikropożyczki: do 100.000 zł.  

Okres spłaty: do 60 miesięcy. 

Całkowity koszt: od 0,93% do 2,85% w skali roku, bez 

żadnych prowizji i dodatkowych opłat. 

Cel inwestycyjny (zakup i modernizacja majątku firmy)  

 

oraz obrotowy (zakup surowców lub towarów). 

 

Duża dostępność finansowania – również dla start-up-ów.    

Szybki proces decyzyjny. 

 

Skorzystaj z finansowania na preferencyjnych zasadach i 

rozwiń swój biznes.  Takich warunków nie znajdziesz w 

żadnym banku. 

 

Kontakt: Weronika Bukowska, tel. 694 413 475 

w.bukowska@eprofi.com.pl 

 

Magdalena Kołodziejczyk,   tel.  661 075 972   

marta.klujew@eprofi.com.pl ; www.tise.pl;   

 

Pożyczki udzielane są w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

 

Więcej informacji na stronie: 
http://dobrarobota.org/pozyczki-tise/ 
 

9.  Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta 

 
Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta 

przyznaje organizacjom z Europy Środkowej i 

Wschodniej dotacje na projekty promujące budowę 

społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. 

Nabór jest ciągły.  

O dotacje w ramach programu Społeczeństwo 
Obywatelskie oraz programu Środowisko mogą się 
ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub 
ochroną środowiska. 

 

https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/?fbclid=IwAR02P3oJhPIqXNNw5BMkuDjoHJUt0O8n9rvmKmN6bseEYWZJcZrmfkjjHfc
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/?fbclid=IwAR02P3oJhPIqXNNw5BMkuDjoHJUt0O8n9rvmKmN6bseEYWZJcZrmfkjjHfc
https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/?fbclid=IwAR02P3oJhPIqXNNw5BMkuDjoHJUt0O8n9rvmKmN6bseEYWZJcZrmfkjjHfc
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaewPwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaewPwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaewPwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaewPwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html?fbclid=IwAR3spxaMwVIRwRp966HI3YXOQaewPwfKxjHvAPvYjHJg2gLyR0plhPvNP3Q
http://dobrarobota.org/pozyczki-tise/
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Organizacje ubiegające się o dotację muszą przygotować 
list zawierający opis projektu i szczegółowy plan 
finansowy. 

Minimalna kwota dotacji wynosi 15 000 dolarów. 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 000 dolarów. 

Wnioski można składać przez cały rok na co najmniej 4 
miesiące przed rozpoczęciem projektu. Procedura 
rozpatrywania wniosków trwa min. 4 miesiące. 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.mott.org/work/grantseekers/  
 

10.  Konkurs MSiT: Program „KLUB” – upowszechnianie 

sportu dzieci i młodzieży 

 
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na 
realizację w 2019 r., Programu „KLUB” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z 
zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
 
Głównymi celami programu są: 

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży, 

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w 
dostępie do usystematyzowanej aktywności 
fizycznej, 

3) wsparcie instytucjonalne działalności 
podstawowych jednostek struktury organizacyjnej 
sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie 
aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i 
młodzieży, 

5) optymalizacja wykorzystania potencjału 
infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. 

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy 
wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu 
sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców 
prowadzących zajęcia sportowe (komponent 
obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub 
zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne). 

Program skierowany jest do klubów sportowych 
(działających w formie stowarzyszenia), których 
podstawowym celem działalności statutowej jest 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 

 Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł. 
 Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2019 r. 
 Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie 

później niż do dnia 15 maja 2019 r. 

Więcej informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/281798-konkurs-msit-program-
klub-upowszechnianie-sportu-dzieci-i-mlodziezy.html  
 

11.  Konkurs MSiT: Program „Sport Wszystkich Dzieci” 

 
Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w 
ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach 
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z 
zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
Najbliższy termin składania wniosków mija 14 grudnia 
2018 r.  
 
Głównymi celami programu są: 

1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. 

2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w 
dostępie do usystematyzowanej aktywności 
fizycznej. 

3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych 

wobec aktywności fizycznej. 

Nabór wniosków dotyczy następujących zadań: 

1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – kwota do 
rozdysponowania 23 000 000 zł. Wnioski należy 
składać do dnia 14 grudnia 2018 r. Rozpatrzenie 
złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 
dnia 4 stycznia 2019 r. 

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania 15 
500 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 11 
stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków 
nastąpi nie później niż do dnia 8 marca 2019 r. 

3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie 
związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 
000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 18 
stycznia 2019 r. Rozpatrzenie złożonych wniosków 
nastąpi nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r. 

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Sport 
Wszystkich Dzieci” należy kierować do pracowników 
Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 266, 22 
24 43 280, 22 24 43 155. 

https://www.mott.org/work/grantseekers/
https://fundusze.ngo.pl/281798-konkurs-msit-program-klub-upowszechnianie-sportu-dzieci-i-mlodziezy.html
https://fundusze.ngo.pl/281798-konkurs-msit-program-klub-upowszechnianie-sportu-dzieci-i-mlodziezy.html
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Szczegółowe informacje na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/282958-konkurs-msit-program-
sport-wszystkich-dzieci.html  
 

12.  OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego  
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 
8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1. 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby  

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 
 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
 
 
 

Informacje udzielane są: 
1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 

(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl  
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  

webinariów, konferencji. 
 
Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są  
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i 
optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw 
społecznych, badania rynku, wypracowania i 
wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, 
nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w 
zakresie projektowania produktów i usług. 

 

https://fundusze.ngo.pl/282958-konkurs-msit-program-sport-wszystkich-dzieci.html
https://fundusze.ngo.pl/282958-konkurs-msit-program-sport-wszystkich-dzieci.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej  
 i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
 

8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 
WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
 zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 

Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 

WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 

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

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

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

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

 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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/
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