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1. Konkurs MRiPS: „Od zależności ku samodzielności”. 

 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty 
konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji 
projektów w ramach Programu „Od zależności ku 
samodzielności”. 
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza jednostki 
samorządu terytorialnego, a także organizacje 
pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057), 
dalej zwanej „ustawą o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie” oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do 
składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w 
ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”. 

 
W roku 2021 na realizację konkursu „Od zależności ku 
samodzielności” Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
przeznaczył kwotę 3 000 000 zł. 

 
Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej 
sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym 
staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Ważne 
jest, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi była 
partnerem instytucji i organizacji, które działają na rzecz 
osób wymagających wsparcia. W związku z tym istotne 
jest wzmocnienie i poszerzenie ofert sieci oparcia 
społecznego w zakresie poprawy sytuacji życiowej i 
społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 
rodzin i opiekunów poprzez wsparcie samorządów gmin 

oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy 
społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. 

 
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach 
następujących Modułów: 

 
MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

 
MODUŁ II  SAMOPOMOC 

 
MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI 
NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA 

 
MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ 

 
Realizacja Programu powinna być oparta na tworzeniu 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez wszystkie podmioty działające w 
obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz 
inicjowania przedsięwzięć mających na celu pokonywanie 
przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier 
uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu 
społecznym. 

 
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki 
Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 
stycznia 2021 r. 

 
Oferty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami 
wymienionymi w rozdz. IV (oprócz opinii wojewody), 
należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie 
„Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki 
Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w 
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terminie do 22 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla 
pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie 
osobiście. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/334716-konkurs-mrips-od-
zaleznosci-ku-samodzielnosci.html 
 

2. Konkurs POWER: 4.1 Innowacje społeczne. 
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza 
konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-030/20 na 
skalowanie innowacji społecznej: „Obiady 
terapeutyczne”. Konkurs jest organizowany w ramach IV 
Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne.  
 
Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania 
w praktyce mikroinnowacji, które zostały już opracowane, 
ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo 
zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze 
podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę. 
 
Informacje o naborze: 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: ok. 4 miesiące od 
zakończenia naboru wniosków 
 
Miejsce składania wniosków 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 
elektronicznie od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. do godz. 
15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych SOWA. 
O terminie wpływu decydować będzie data i godzina 
wpływu wniosku do SOWA. 
 
Sposób składania wniosków 
Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać 
elektronicznie od 4 stycznia do 4 lutego 2021 r. do godz. 
15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków 
Aplikacyjnych SOWA. 
O terminie wpływu decydować będzie data i godzina 
wpływu wniosku do SOWA. 
 
Kto może składać wnioski? 
Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który 
samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z 
partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:  

• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we 
współpracy z użytkownikami innowacji (instytucje 
/ organizacje zajmujące się rehabilitacją 

społeczno-zawodową osób z 
niepełnosprawnościami, w szczególności takie 
które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej), w 
tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących 
zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o 
dofinansowanie należy załączyć referencje od 
min. 2 podmiotów), 

• zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też 
partnera/ów. 
 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Celem konkursu jest upowszechnienie modelu integracji 
społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz osób 
starszych wymagających wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. Polega on na przygotowywaniu i 
dostarczaniu obiadów osobom starszym przez 
uczestników warsztatu terapii zajęciowej. 
 
Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak 
największej liczby podmiotów mogących wdrożyć 
innowację do praktyki funkcjonowania instytucji / 
organizacji zajmujących się rehabilitacją społeczno-
zawodową osób z niepełnoprawnościami. 
Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za 
dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem 
innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i 
finansowego w formie grantu. Wsparcie podmiotów 
wdrażających innowację dotyczyć będzie również 
zarządzania zmianą i opracowania metody 
funkcjonowania przedsięwzięcia „Obiady terapeutyczne” 
po ustaniu finansowania z projektu grantowego. Założenia 
w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany 
przedstawić w strategii skalowania innowacji – 
dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Grupę docelową stanowią: 

• instytucje / organizacje zajmujące się rehabilitacją 
społeczno-zawodową osób z 
niepełnoprawnościami, w szczególności takie, 
które prowadzą warsztaty terapii zajęciowej oraz 

• osoby starsze wymagające wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu, w wieku powyżej 60 
lat, które z powodu zaawansowanego wieku lub 
chorób, problemów z poruszaniem się nie są w 
stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych 
posiłków, mieszkające w pobliżu siedziby 
warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku 
donoszenia obiadów na piechotę) lub szerzej, w 
danej miejscowości (w przypadku możliwości 
zapewnienia transportu samochodowego) 

https://fundusze.ngo.pl/334716-konkurs-mrips-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci.html
https://fundusze.ngo.pl/334716-konkurs-mrips-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci.html
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• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, tj. osoby 
z niepełnosprawnościami. 

Finanse 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu: 100 % 
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów 
Alokacja na konkurs wynosi: 5 500 000 PLN 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/ 
 

3. IX Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 
 
Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów 
DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Już po raz dziewiąty 
pragniemy zintegrować środowisko organizacji 
pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej 
potrzebującym. 
 
Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, 
instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w 
sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W 
ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w 
sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej 
potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu 
uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w 
dostępie do leków i wyrobów medycznych. 
 
Corocznie od ośmiu lat dzięki projektowi Razem Możemy 
Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc 
otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano 
potrzebującym prawie 18 mln zł na zakup leków i 
wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań 
pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, 
niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne 
leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym 
problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić 
świat na lepszy. 
 
Dzięki projektowi Razem Możemy Więcej z sukcesem 
propagujemy ideę otwartości, wymiany wiedzy i 
doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a 
także podejmowanie współpracy organizacji 
pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego 
rozwiązywania problemów społecznych. 
 

Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji wynosi 
1 milion złotych. 
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 
100.000,00 zł. 
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na 
jeden projekt. 
 
Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2021 r., godz. 
23:59 
 
Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy 
wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundusze.ngo.pl/333827-ix-konkurs-grantowy-
razem-mozemy-wiecej.html 
 

4. Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. 

 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja 
zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla 
partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w 
ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–
2021. 
 
1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o 
wybór operacji. 
 
1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji. 
Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 
22 stycznia 2021 r. 
 
1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji. 
Wnioski o wybór operacji należy składać do 16 jednostek 
regionalnych poszczególnych województw w zakresie 
wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2. 
 
Nazwy i adresy jednostek regionalnych, do których należy 
składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których 
należy składać te wnioski, określa załącznik nr 1 do 
ogłoszenia. 
 
1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji. 
Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z 
załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z 
załączoną wersją elektroniczną wniosku i tych spośród 
załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego 
wypełnienia, dla których wprowadzono wymóg ich 

https://www.power.gov.pl/nabory/1-352/
mailto:grant@fundacja.doz.pl
https://fundusze.ngo.pl/333827-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej.html
https://fundusze.ngo.pl/333827-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej.html
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złożenia również w wersji elektronicznej. Wersja 
elektroniczna powinna być zapisana na informatycznym 
nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję 
tekstu. 
 
1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji. 
Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za 
pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za 
pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1041). W przypadku złożenia wniosku o 
wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką 
pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia 
wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. 
 
2. Obszar i zakres objęty konkursem. 
 
2.1. Obszar objęty konkursem. 
Konkurs jest przeprowadzany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wnioski o wybór operacji powinny obejmować grupę 
docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech 
województw. 
 
2.2. Zakres objęty konkursem. 
Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny 
mieści się w zakresie jednego z następujących działań 
określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, 
stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach 
których można składać wnioski o wybór operacji: 
 

1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji 
realizujących poszczególne priorytety Programu”; 

2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz 
tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup 
Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy 
technicznej w zakresie współpracy 
międzyterytorialnej i międzynarodowej”; 

3. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy 
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 
wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie 
rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”; 

4. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze 
rolnym i realizacji przez rolników wspólnych 
inwestycji”; 

5. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, 
wystawach tematycznych na rzecz prezentacji 
osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za 
granicą”; 

6. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na 
rzecz podejmowania inicjatyw służących 
włączeniu społecznemu, w szczególności osób 
starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych i innych osób 
wykluczonych społecznie”; 

7. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i 
upowszechnianie dobrych praktyk mających 
wpływ na rozwój obszarów wiejskich”; 

8. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich”. 
 

3. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w 
ramach konkursu. 
 
Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy 
się w zakresie rzeczowym w dniu 2 listopada 2021 r. 
Koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia 
złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku 
o refundację. 
 
4. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w 
ramach konkursu. 
 
Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na 
realizację operacji został podzielony pomiędzy jednostki 
regionalne, do których należy składać wnioski o wybór 
operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu 
działania, w zakresie których należy składać te wnioski, 
wskazane w pkt. 2.2. Podział limitu określa załącznik nr 2 
do ogłoszenia o konkursie. 
 
W przypadku gdy limit środków określony dla jednostki 
regionalnej na działanie nie zostanie wykorzystany w 
całości, środki niewykorzystane mogą zostać 
przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w 
ramach innych działań na zasadach określonych w 
Regulaminie konkursu.  
 
Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz 
nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu 
braku wystarczających środków jakie pozostaną do 
podziału po przydzieleniu części środków operacjom 
wyżej punktowanym: 
 

1) są wybierane do realizacji, jeżeli w wyniku nie 
zawarcia lub rozwiązania umowy na realizację 
innej operacji do dyspozycji będą środki 
wystarczające na pokrycie 100% kosztów 
kwalifikowalnych; 
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2) mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli partner 
KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze 
środki, jakie pozostały po wyborze innych operacji 
lub zostały zwolnione w wyniku nie zawarcia lub 
rozwiązania umowy na realizację innej operacji. 

 
Po spełnieniu jednego z tych warunków umowy na 
realizację tych operacji są zawierane według kolejności 
tych operacji na liście ocenionych operacji. 
 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-
partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich 
 

5. Konkurs MRiPS: „Od wykluczenia do aktywizacji. 
Edycja 2021”.  

 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty 
konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 
2021” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie 
finansowe projektów. Wnioski można składać do 1 
lutego 2021 r. 
 
Konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 

2021” dotyczy wniosków na wsparcie finansowe 

projektów: 

a) Priorytet I Usługi reintegracyjne 

• podmioty prowadzące PZS, 

• organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 

podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty 

wspólnej, 

b) Priorytet II Ścieżki reintegracji 

• podmioty prowadzące PZS, 

• organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z 

podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty 

wspólnej, 

c) Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia 

socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych 

• podmioty prowadzące PZS, 

d) Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu młodzieży 

• podmioty prowadzące PZS, 

• samodzielnie organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW, 

 

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na 

podstawie Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. 

Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i 

zawodowo na lata 2020-2022.” 

 

1) Rodzaj zadania 

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach konkursu 

działań obejmuje sferę pożytku publicznego określoną w 

art. 4 ust. 1 pkt 2 UDDPiW tj. działalność na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Uprawnione podmioty mogą składać oferty o 

dofinansowanie zadań w ramach jednego  

z czterech Priorytetów:  

Priorytet I Usługi reintegracyjne.  

Priorytet II Ścieżki reintegracji.  

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia 

socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.  

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

młodzieży. 

 

Składane oferty mają realizować cel główny programu, 

jakim jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym 

i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów 

zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia 

społecznego na poziomie lokalnym. 

  

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych 

na realizację zadania 

Na rok 2021 Minister Rodziny i Polityki Społecznej (dalej: 

Minister), na realizację Konkursu „Od wykluczenia do 

aktywizacji. Edycja 2021” przeznaczył łącznie kwotę 3 000 

000 złotych (słownie: trzy miliony złotych), z czego na 

realizację projektów w ramach: 

1) Priorytetu I - 1 450 000 zł 

2) Priorytetu II – 900 000 zł 

3) Priorytetu III – 200 000 zł 

4) Priorytetu IV – 450 000 zł 

 

3) Zasady przyznawania dotacji 

W ramach poszczególnych priorytetów Minister określa 

minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie 

mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego: 

 

1) Priorytet I i II:  

minimalna kwota dofinansowania - 20 tys. zł,  

maksymalna kwota dofinansowania – 150 tys. zł 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich
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2) Priorytet III:  

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,  

maksymalna kwota dofinansowania – 100 tys. zł 

 

3) Priorytet IV: 

minimalna kwota dofinansowania – 20 tys. zł,  

maksymalna kwota dofinansowania – 50 tys. zł 

 

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na 

podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy o pomocy 

społecznej oraz zgodnie z trybem przeprowadzania 

otwartego konkursu ofert na podstawie UDPPiW, a także 

z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). 

 

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego 

finansowego lub osobowego lub rzeczowego w 

wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na 

realizację zadania publicznego.  

 

4) Terminy i warunki realizacji zadania 

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty 

muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za 

kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.) 

oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 

5) Termin składania ofert 

Ofertę wraz z oświadczeniami wymienionymi w części 

IV.3. regulaminu należy złożyć w 1 egzemplarzu w 

terminie do 1 lutego 2021 r. 

 

6) Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz 

termin dokonania wyboru ofert. 

Ofertę należy złożyć do Departamentu Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej (dalej: Ministerstwo) w formie skanu 

wypełnionej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na 

adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl, jako tytuł 

wiadomości elektronicznej wpisując „Oferta na konkurs 

„Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”(Oferent 

będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji 

papierowej w przypadku dofinansowania, przed 

podpisaniem umowy).  

 

Oferty niekompletne lub złożone na niewłaściwym 

formularzu nie będą rozpatrywane.  

 

Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po 

upływie terminu ich składania.  

 

Nie dotyczy to załączanych do oferty oświadczeń oraz 

oczywistych omyłek pisarskich. 

 

Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest 

równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z 

przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 

Każda oferta złożona w konkursie „Od wykluczenia do 

aktywizacji. Edycja 2021” musi spełnić kryteria formalne 

określone w regulaminie konkursu. Ocenie merytorycznej 

podlegają oferty spełniające kryteria formalne. 

 

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Ministra, na 

podstawie opinii komisji konkursowej. Opinia komisji 

konkursowej ma postać punktacji wraz z uzasadnieniem 

oraz propozycją kwoty dofinansowania. Kryteria 

merytoryczne określone zostały w regulaminie konkursu. 

 

7) Zrealizowane przez organ administracji publicznej 

w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 

roku poprzednim zadania publiczne tego samego 

rodzaju i związane z nimi koszty. 

 

W roku 2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych z 

Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program 

pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” 

przekazał dotacje w wysokości 2 978 516,94 zł. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-
konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-
aktywizacji-edycja-2021 
 

6.  Przypominamy: od 1 stycznia rośnie minimalna 

stawka godzinowa w umowach-zleceniach. 

 

Aktualna wartość minimalnej stawki godzinowej oraz 

formalności związane z jej poprawnym zastosowaniem 

są ważne dla organizacji pozarządowych, które stosują 

umowy-zlecenia. Przypominamy, że od 1 stycznia 

musimy stosować zmienioną stawkę! Zwróćcie też 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021
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uwagę na inne nowości w prawie pracy: PPK i rejestrację 

umów o dzieło. 

 

Od 2017 roku obowiązują przepisy o minimalnej stawce 

godzinowej w umowach-zleceniach. Powodują one, że 

stawka ta rośnie co roku. Od 1 stycznia 2021 r. po raz 

kolejny podnosimy jej wysokość. Trzeba o tym pamiętać, 

podpisując umowy. 

 

W jakich umowach stawka ma zastosowanie? 

Minimalna stawka ma zastosowanie do umów-zleceń, 

wykorzystywanych często przez organizacje pozarządowe. 

Dotyczy też sytuacji, kiedy organizacja pozarządowa zleca 

pracę osobie fizycznej wykonującej działalność 

gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych 

osób lub nie zleca im pracy – czyli chodzi tu o tzw. 

samozatrudnionych. 

 

Nowa wysokość stawki dla umów w 2021 roku. 

Od 1 stycznia 2021 r. minimalna stawka godzinowa to 

18,30 zł brutto. 

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o minimalnej stawce 

godzinowej 

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej wymagają: 

 

• odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych 

umowach, 

• potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, 

• wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na 

miesiąc. 

Jednym z obowiązków jest konieczność potwierdzania 

liczby przepracowanych godzin. Najprostszym sposobem 

potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który 

będzie spełniał wymagania ustawowe, jest podanie liczby 

godzin przez wykonującego (zlecenie 

wykonywałem/wykonywałam …. godzin): 

 

• na rachunku rozliczającym umowę-zlecenie, 

• na fakturze lub rachunku (w przypadku osób 

samozatrudnionych). 

Wybrany sposób potwierdzania liczby godzin musimy 

wcześniej opisać w umowie. 

Obowiązek określenia sposobu potwierdzania godzin nie 

jest przypisany żadnej ze stron (tzn. tak naprawdę jest 

przypisany obu). Ponieważ jednak to organizacja 

pozarządowa poniesie karę za ewentualne niestosowanie 

się do przepisów, w praktyce to właśnie NGO 

(zleceniodawcę) obciąża obowiązek związany z 

przechowywaniem dokumentacji potwierdzające liczbę 

godzin. Dokumentację należy przechowywać „przez okres 

3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się 

wymagalne”. 

 

Nie w każdej sytuacji organizacja pozarządowa będzie 

musiała stosować przepisy o minimalnej stawce 

godzinowej. Np. nie stosuje się ich w przypadku zlecania 

pracy osobom, które wykonają ją w ramach prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej, o ile osoby te same 

zatrudniają pracowników lub innych zleceniobiorców. 

Wyłączenia dotyczą też pewnych rodzajów prac np. 

związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej czy z 

opieką domową nad osobą niepełnosprawną, przewlekle 

chorą lub w podeszłym wieku. 

 

Minimalna stawka nie ma też zastosowania do umów 

dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki 

nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub 

wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej 

opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres 

dłuższy niż 1 doba. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://publicystyka.ngo.pl/przypominamy-od-1-stycznia-
rosnie-minimalna-stawka-godzinowa-w-umowach-
zleceniach 
 

7. Konkurs MKDNiS: „Mały wielki Polak – nadzieje 

olimpijskie”. 

 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 

2021 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na 

realizację zadania z obszaru wspierania szkolenia 

sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach 

olimpijskich. 

 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą 

składać: 

a) polskie związki sportowe; 

b) Polski Komitet Olimpijski; 

c) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki 

stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej*. 

*O ile w momencie składania wniosku przedstawi 

porozumienie z właściwym dla danego sportu polskim 

związkiem sportowym. 

https://publicystyka.ngo.pl/przypominamy-od-1-stycznia-rosnie-minimalna-stawka-godzinowa-w-umowach-zleceniach
https://publicystyka.ngo.pl/przypominamy-od-1-stycznia-rosnie-minimalna-stawka-godzinowa-w-umowach-zleceniach
https://publicystyka.ngo.pl/przypominamy-od-1-stycznia-rosnie-minimalna-stawka-godzinowa-w-umowach-zleceniach
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W ramach Programu realizowane będzie zadanie: 

„szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w 

kategorii wiekowej młodzika i juniora młodszego”. 

 

Na realizację Programu Minister w 2021 r. przeznacza 

kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 

w wysokości 8 000 000,00 zł. 

 

Druki wniosku oraz załączników wymienionych w 

Programie dostępne będą na stronie internetowej urzędu 

zapewniającego obsługę Ministra w zakresie kultury 

fizycznej pod adresem www.gov.pl/sport. 

 

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz 

elektronicznej (do DSW na adres dsw@msport.gov.pl) 

wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3. 

 

Dokumentacja musi być podpisana przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy. 

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia 

Programu do dnia 30 czerwca 2021r., osobiście w 

siedzibie urzędu zapewniającego obsługę Ministra w 

zakresie kultury fizycznej lub przez operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) na adres siedziby 

urzędu zapewniającego obsługę Ministra w zakresie 

kultury fizycznej podany na stronie internetowej pod 

adresem www.gov.pl/sport. 

 

Na kopercie należy zamieścić nazwę zadania oraz nazwę i 

adres Wnioskodawcy z adnotacją: „Dofinansowanie zadań 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – DSW ”. 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/334802-konkurs-mkdnis-maly-

wielki-polak-nadzieje-olimpijskie.html 

 

8. Dobra wiadomość! Organizacje pozarządowe ze 

wsparciem do końca czerwca 2021 r. 

 

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej wprowadzająca 

Tarczę 6.0 to rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, 

ale także dla organizacji pozarządowych. – Dzięki temu 

wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów 

wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji 

pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. To ważna i 

potrzebna pomoc – mówi minister rodziny i polityki 

społecznej Marlena Maląg. 

 

O jakich instrumentach mowa? 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla 

organizacji prowadzącej działalność gospodarczą 

ze spadkiem przychodów z tej działalności (art. 

15zzb), 

• pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na 

pokrycie bieżących kosztów działalności 

gospodarczej (art. 15zzd), 

• pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej 

na pokrycie bieżących kosztów działalności 

gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda), 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla 

organizacji ze spadkiem przychodów z działalności 

statutowej (art. 15zze), 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2). 

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych 

instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. 

Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. 

 

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie? 

Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz 

podmiot uprawniony składa do powiatowego urzędu 

pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. 

 

W jakiej formie należy złożyć wniosek? 

Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej 

poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej 

do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę 

Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na 

obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym 

urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie 

dofinansowania. 

 

Kto może ubiegać się o pomoc? 

Do katalogu wspomnianych organizacji i podmiotów 

zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia 

zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, 

spółdzielnie socjalne, parafie, zakony i inne kościelne 

osoby prawne. 

 

Uwaga! 

Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb oraz 15zzd ustawy, 

przewidziane jest tylko dla organizacji będących 

https://fundusze.ngo.pl/334802-konkurs-mkdnis-maly-wielki-polak-nadzieje-olimpijskie.html
https://fundusze.ngo.pl/334802-konkurs-mkdnis-maly-wielki-polak-nadzieje-olimpijskie.html
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przedsiębiorcami (tj. prowadzących działalność 

gospodarczą). 

 

W zależności od wnioskowanego wsparcia warunkiem 

jego otrzymania jest m.in. wykazanie spadku 

obrotów/przychodów z działalności 

gospodarczej/statutowej i nie zaleganie w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (art. 15zzb i 15zze) lub 

prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2019 r. (art. 

15zzd i 15zzda). 

 

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych 

instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych 

dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać tutaj: 

 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-

przedsiebiorcow/tarcza 

 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-

organizacje-pozarzadowe-ze-wsparciem-do-konca-

czerwca-2021-r 

 

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.: 
 

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, 728 945 959, 
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. 

 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-organizacje-pozarzadowe-ze-wsparciem-do-konca-czerwca-2021-r
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-organizacje-pozarzadowe-ze-wsparciem-do-konca-czerwca-2021-r
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobra-wiadomosc-organizacje-pozarzadowe-ze-wsparciem-do-konca-czerwca-2021-r
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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  
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, 
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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.pltel.: 59 840 29 20 
 

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. Monika Żwirska     
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