
 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII 

SPOŁECZNEJ  
W SUBREGIONIE 

SŁUPSKIM 
1.  V edycja Szkoły Liderów Przedsiębiorczości 

Społecznej 

 

Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, 

skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Jak 

pozyskiwać fundusze i partnerów do współpracy? 

Jak używać narzędzi online w organizacji? 

 

6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, 

doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, 

przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany 

doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe 

umiejętności i kontakty. 

Szukamy osób, które: 

• są lub chcą zostać liderami/kami w swojej 

małej lub dużej społeczności działającej w 

obszarze przedsiębiorczości społecznej, 

• chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, 

aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją, 

społecznością i jej zasobami, 

• zajmują się zarządzaniem w swojej 

organizacji, społeczności i chcą zdobyć 

kompetencje potrzebne do prowadzenia 

działalności odpłatnej lub gospodarczej. 

 

 

BIULETYN 
INFORMACYJNY 

02/2022 
 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska 

Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi 

zapraszają: 

• przedstawicieli/ki przedsiębiorstw 

społecznych i instytucji publicznych,  

• lokalnych animatorów/ki, 

• lokalnych liderów/ki 

• wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup 

nieformalnych/grup inicjatywnych a także 

tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje 

kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z 

obszaru ekonomii społecznej. 

 

 

Oferujemy: 

• szkolenie umiejętności liderskich w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, 

• inspirujące zajęcia z doświadczonymi 

trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i 

umiejętności opierają na doświadczeniu 

zawodowym, 

• zaświadczenie ukończenia Szkoły Liderów 

Przedsiębiorczości Społecznej. 

 

Co w programie? 

Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości 

Społecznej: 
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1. Budowanie relacji z otoczeniem, rola lidera w 

organizacji. 

2. Wystąpienia publiczne 

3. Media społecznościowe, rozwiązania 

chmurowe np. dysk google, google drive 

4. Pozyskiwanie środków na działania w 

organizacji 

5. Team coaching zespołowy 

6. Zarządzanie zmianą w organizacji 

 

 

2. RITA - projekty partnerskie 

 

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), 

realizowanym przez Fundację Edukacja dla 

Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie 

demokratycznych i systemowych przemian w 

krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji 

Centralnej, poprzez dzielenie się polskim 

doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w 

kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do 

działania na rzecz demokracji, gospodarki 

rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. 

Granty na współpracę polskich organizacji 

pozarządowych z partnerami z następujących krajów: 

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, 

Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, 

Uzbekistan. 

 

Projekty partnerskie składane w konkursie powinny 

przyczyniać się do długotrwałych zmian 

demokratycznych, społecznych i gospodarczych w 

krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie 

się polskim doświadczeniem i dotyczyć 

następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; 

edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; 

dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego 

sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; 

rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów, rozwój 

ekologii, dbałość o środowisko i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu. 

 

W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 

komponentem zgłaszanych projektów może być 

przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i 

doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online. 

 

 Szczegóły informacji na stronie: 

https://fundusze.ngo.pl/372885-rita-projekty-

partnerskie-wiosna-2022.html 
 

3. Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty 

tematyczne w ramach Programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Regionalny. Termin 

składania wniosków minie w południe 25 marca 

2022. 

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, 

które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują 

projekt w jednym z trzech obszarów Programu. 

Organizacje, które przygotowują projekty w 

obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o 

wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny 

(obszar 4. Programu).  

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą 

składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów 

partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:  

• stowarzyszenia, fundacje i związki 

stowarzyszeń; 

• spółdzielnie socjalne; 

• spółki non-profit; 

• koła gospodyń wiejskich; 

• kościelne osoby prawne, o ile ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego, są zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, mają 

możliwość samodzielnego zaciągania 

zobowiązań. 

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na 

małe albo na duże granty. 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/o-programie/
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Małe granty: 

• minimalna kwota grantu: 6.000 EUR, 

• maksymalna kwota grantu: 23.000 EUR, 

• czas realizacji: od 6 do 15 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 

• dla organizacji działających od minimum 6 

miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku), 

• konieczność wykazania w zespole 

realizującym przynajmniej jednej osoby z 

doświadczeniem w wybranym obszarze 

tematycznym, 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków 

na współpracę dwustronną z podmiotami z 

Państw-Darczyńców: do 3.450 EUR 

(maksymalnie 15% kwoty grantu), 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków 

na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 

5.060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu). 

Duże granty: 

• minimalna kwota grantu: 23.001 EUR, 

• maksymalna kwota grantu: 84.000 EUR, 

• czas realizacji: od 12 do 20 miesięcy, 

• wkład własny: nieobowiązkowy, 

• dla organizacji działających od minimum 12 

miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru 

wniosków, tj. 25 stycznia 2022 roku), 

• wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania 

doświadczenia realizacji przynajmniej 3 

projektów w wybranym obszarze 

tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat 

(zrealizowanych i – w przypadku projektów 

finansowanych z dotacji – rozliczonych do 

terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 25 

stycznia 2022), 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków 

na współpracę dwustronną z podmiotami z 

Państw-Darczyńców: do 12.600 EUR 

(maksymalnie 15% kwoty grantu), 

• możliwość uzyskania dodatkowych środków 

na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 

18.480 EUR (maksymalnie 22% kwoty 

grantu). 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/konkurs-2/ 

4. Fundusz Pomocowy: Otwarty Konkurs 

Grantowy – WIOSNA 2022. 

Zapraszamy do składania wniosków w ramach 

pierwszego otwartego konkursu grantowego w 

nowej edycji „Funduszu Pomocowego dla 

organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 

obywatelskich”. Celem konkursu jest wyłonienie 

najlepszych projektów mających na celu 

łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom 

negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w 

obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i 

młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach wnioskowanych projektów do 8.000 zł 

można przeznaczyć też na rozwój instytucjonalny 

swojej organizacji. Maksymalna kwota 

dofinansowania wynosi  40.000 zł. Termin 

składania wniosków upływa 18 marca 2022 r. 

W ramach konkursu Wnioskodawca może 

wystąpić o sfinansowanie działań projektowych 

realizujących cel Programu, a jednocześnie może 

uzyskać środki na wsparcie instytucjonalne swojej 

organizacji. 

 

 

 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

 

Dotację można otrzymać na działania w 

następujących obszarach: 

 

1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i 

młodzieży powstałych w wyniku pandemii 

COVID-19, poprzez działania prowadzone w 

ramach edukacji zarówno formalnej, jak i 

pozaformalnej, rozumiane jako: 

 

diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym 

dzieci i młodzieży oraz realizację działań 

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/
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naprawczych; 

 

rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć 

pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w 

trybie stacjonarnym lub/i online; 

 

minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w 

uzasadnionych przypadkach, zakup niezbędnego 

sprzętu do nauki na odległość. 

 

2. Zwiększanie skuteczności uczenia się i 

nauczania uczniów w trakcie edukacji 

przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie 

zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej poprzez: 

 

rozwój kompetencji dydaktycznych i 

wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych; 

 

opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych 

do prowadzenia interaktywnych lekcji i 

stacjonarnych zajęć szkolnych, w tym szczególnie 

wykorzystujących metody i techniki niestosowane 

wcześniej przez uczestników projektu; 

 

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia 

psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży 

służące: 

 

zwiększeniu kompetencji osób pracujących z 

dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i pracy wychowawczej; 

 

zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży do pomocy 

psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie 

informacji o miejscach oferujących pomoc, 

nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi 

ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi 

niezbędne kompetencje, 

czy wypracowanie sposobów interwencji 

kryzysowej; 

 

promocję bezpiecznego korzystania z internetu 

przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie 

uzależnieniom cyfrowym; 

 

4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w 

środowiskach lokalnych, a także w grupach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: 

 

wsparcie inicjatyw samopomocowych 

podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także 

osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży; 

 

rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

angażującej rodziców, dzieci i młodzież; 

 

inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz 

lokalnych społeczności, w tym działania 

skierowane do osób starszych i potrzebujących 

pomocy; 

 

5. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych 

danych, na temat sytuacji dzieci i młodzieży w 

czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju 

działań edukacyjnych. 

 

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje 

(do 8.000 zł) może przeznaczyć na wsparcie 

instytucjonalne swojej organizacji. Ze środków 

tych można pokryć koszty dostosowania 

organizacji do funkcjonowania w czasie pandemii 

lub po jej zakończeniu, w szczególności zaś działań 

służących: 

 

podnoszeniu wiedzy i kompetencji zespołów 

organizacji, w tym pracowników, 

współpracowników oraz 

wolontariuszy/wolontariuszek; 

diagnozie sytuacji beneficjentów oraz działań na 

rzecz tworzenia strategii rozwoju projektów tak, 

aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a 

także były dostosowane do warunków pracy w 

czasie pandemii i po jej zakończeniu; 

przetrwaniu organizacji w czasie pandemii, a 

także po jej zakończeniu poprzez pokrycie opłat za 

czynsz, media itp.; 

ułatwieniu pracy zespołu organizacji w stanie 

podwyższonego ryzyka zachorowań, a także po 

zakończeniu pandemii poprzez np. zakup środków 

trwałych; 

innym zadaniom o charakterze rozwojowym i 

strategicznym np. promocja i komunikacja, 

opracowanie ekspertyz, tworzenie 

długoterminowych planów działania itp. 

 

Składanie wniosków 

 

Nabór do konkursu trwa do 18.03.2022 r. 
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Przewidywany termin ogłoszenia wyników 

konkursu to koniec maja 2022 r. 

Szczegóły informacji na stronie: 

 

https://fundusze.ngo.pl/372976-fundusz-pomocowy-

otwarty-konkurs-grantowy-wiosna-2022.html 

 

5. Granty wyjazdowe. 

Celem ścieżki finansowej jest umożliwienie 

wyjazdu przedstawicieli polskich organizacji 

pozarządowych współpracujących z partnerami z 

krajów, które obejmuje program RITA - 

Przemiany w regionie, tj.: Armenia, Azerbejdżan, 

Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 

Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, 

Tadżykistan. 

 

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom: 

 

1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed 

jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo 

poznaną organizacją partnerską bądź też z 

organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca 

wcześniej współpracował; 

 

2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/ lub rozwój 

efektów zrealizowanego wcześniej w ramach 

programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu; 

 

3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, 

seminarium itp.), które jest częścią większego 

przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie 

wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla 

szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń 

powinna być spójna z ogólnymi celami programu 

RITA. 

 

Pokrycie przyznanych środków nastąpi na 

zasadzie refundacji poniesionych wydatków, 

udokumentowanych odpowiednimi rachunkami i 

fakturami oraz przedstawionego razem z 

rozliczeniem kosztów sprawozdania z wyjazdu. 

 

 

 

Szczegóły na stronie: 

 

https://fundusze.ngo.pl/322502-granty-

wyjazdowe.html 

 

6.  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.).  

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 
2. telefonicznie - 59 840 29 20, 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów, 

webinariów, konferencji. 

https://fundusze.ngo.pl/372976-fundusz-pomocowy-otwarty-konkurs-grantowy-wiosna-2022.html
https://fundusze.ngo.pl/372976-fundusz-pomocowy-otwarty-konkurs-grantowy-wiosna-2022.html
mailto:cio@cio.slupsk.pl
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Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, 

dostępne są 

w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II 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 organizacji 

 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,      
.3. zarządzanie zasobami ludzkimi 
.4. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności 

w sferze ekonomii społecznej 

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

.6. budowanie powiązań kooperacyjnych 

.7. restrukturyzacja działalności 

.8. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym 

.9. umiejętności społeczne (budowanie sieci 
współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 

związane z pracą z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym 

.10. 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 



 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

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 
 

 

 

 

 

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 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
http://www.ngo.pl/
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