
 

  

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE 

Z DZIAŁAŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES) 

W SUBREGIONIE SŁUPSKIM ZA ROK 2016 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowany jest przez Centrum Inicjatyw 

Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką w Ustce oraz Partnerstwem 

Dorzecze Słupi. 

 

ZADANIE I - BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY 

W grudniu 2016 roku zostały uruchomione punkty informacyjne Ekonomii Społecznej (ES) w Słupsku i 

w Lęborku. Punkty (czynne są 8 h dziennie, 40 h tygodniowo) świadczą usługi konsultacyjno-

informacyjne na terenie subregionu słupskiego. W okresie sprawozdawczym na podstawie stosunku 

pracy zatrudniono 2 osoby na stanowiska informatorów: do punktu w Słupsku i w Lęborku.  

Informatorzy w okresie sprawozdawczym współorganizowali spotkania informacyjno – konsultacyjne,  

udzielali informacji w zakresie oferty OWES, szerzyli informacje nt. ekonomii społecznej na miejscu w 

punkcie oraz w terenie. Informatorzy zaangażowali się w tworzenie zawartości merytorycznej strony 

internetowej oraz w organizację konferencji i diagnozę potrzeb klientów OWES w celu kierowania ich 

do udziału w szkoleniach, doradztwie, usługach specjalistycznych i animacyjnych projektu.  

Wartość zadania w 2016 roku – 6210,54 zł 

 

ZADANIE II - USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ  

W okresie sprawozdawczym zatrudniono animatora OWES na podstawie stosunku pracy w wymiarze 

¾ etatu. Animator zorganizował i przeprowadził spotkania animacyjne. Zawiązały się 2 grupy 

inicjatywne. Tematyka animacji: przedstawienie szczegółowej oferty OWES, w tym doradztwa 

formalno - prawnego i biznesowego,  zasad powoływania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych 

(w tym organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną i gospodarczą oraz spółdzielni 

socjalnych), procedury rejestracji PES i PS w KRS. Podczas spotkań prezentowano również źródła 

finansowania NGO i PES/PS oraz obowiązki sprawozdawcze organizacji społecznych. 1 grupa została 

skierowana na styczeń 2017 roku do pracy z doradcą w zakresie przygotowania i złożenia dokumentów do 

KRS. Pozostałe grupy uczestniczą nadal w procesie animacyjnym. Ponadto przeprowadzono diagnozę 

środowiska lokalnego w zakresie zasobów i możliwości zawiązywania partnerstw w celu rozwoju ES.   

Wartość zadania w 2016 roku –  3500,55 zł 

ZADANIE III  - USŁUGI ROZWOJU ES . USŁUGI INKUBACYJNE  

W grudniu 2016 roku trwały prace mające na celu powołanie pozostałych członków/kiń kadry OWES 

czyli zespołu doradców – kluczowych, biznesowych oraz specjalistycznych. 

  



 

  

Wartość zadania w 2016 roku –  0,00 zł 

ZADANIE IV- USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PES  

W grudniu 2016 przygotowywano dokumentacje związaną z rekrutacją uczestników do projektu. 

Wartość zadania w 2016 roku –  1500,00 zł 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

W ramach zadania Kierownik OWES, Specjalista ds. monitoringu i szkoleń oraz Specjalista ds. 

rozliczeń organizowali pracę całego OWES. Kierownik dbał o realizację merytoryczną 

poszczególnych zadań oraz wspierał pracowników OWES. Kierownik projektu przy wsparciu 

specjalisty ds. rozliczeń oraz specjalisty ds. monitoringu opracowywał wnioski o płatność oraz 

inne dokumenty związane z realizacją projektu. Pracownik ds. rozliczeń zajmował się także 

kwestiami przekazywania środków partnerom. Pracownik ds. monitoringu prowadził ewaluację 

projektu oraz bieżący monitoring, a także obsługiwał narzędzie SL2014. Kierownik OWES przy 

wsparciu Grupy Sterującej utrzymywał stały kontakt z Instytucją Pośredniczącą oraz 

przygotowywał i wprowadzał zmiany do projektu. Dodatkowo odbywały się spotkania zespołu 

OWES. W ramach zadania prowadzona była także promocja projektu w oparciu o przygotowane 

materiały promocyjne.  

 

ZAKRES MONITORINGU I EWALUACJI  

 


