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OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII 

SPOŁECZNEJ  
W SUBREGIONIE 

SŁUPSKIM 
1.  Słupski Fundusz Lokalny 

 
Słupski Fundusz Lokalny powstał we współpracy 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich z firmą Witkac 

Software oraz Miastem Słupsk. Celem funduszu jest 

niesienie pomocy i odpowiedź na najpilniejsze potrzeby 

mieszkańców Słupska i regionu oraz wsparcie  jego 

aktywnych mieszkańców.  

Początkowo założono wsparcie dla programu 

sąsiedzkiego, czyli wsparcie inicjatyw sąsiedzkich. 

Podstawą programu jest Wspólnota chcąca realizować w 

swoim lokalnym środowisku inicjatywy na rzecz swoich 

sąsiadów. Zakładano również rozwinięcie programu 

stypendialnego, którego podstawą jest jednostka chcąca 

realizować w swoim lokalnym środowisku różne inicjatywy. 

Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji u 

naszego wschodniego sąsiada, tj. w Ukrainie obecnie 

fundusz skupił się na pomocy uchodźcom z tego właśnie 

kraju. Gromadzone środki przeznaczane są na pozyskanie i 

wyposażenia lokali mieszkalnych, zakup odzieży i 

zapewnienie wyżywienia,  pomoc wolontariuszy w 

sprawach formalnych, ułatwienie poszukiwania pracy oraz 

zaspokojenie innych, wymagających pilnej interwencji 

potrzeb.  Do zbiórki przyłączyła się Grupa Sierleccy Czarni 

Słupsk wraz z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

, SKSK Piekło Północy i Urzędem Miasta Słupsk. Podczas 

dwóch meczy udało się zebrać kwotę 10.627,66zł. Podczas 

meczów oprócz zbiórki do puszek licytowana była koszulka 

koszykarza Marka Klassena i piłka z podpisami drużyny.  

Obecnie na koncie funduszu zgromadzono kwotę 

…. .  

BIULETYN 

INFORMACYJNY 

03/2022 
 

 

 

2. Odpalamy Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – 

edycja 2022 

 

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to 

innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom 

mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych, 

działających na rzecz dobra wspólnego. 

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację 

Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej 

organizacji! 

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie 

wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od 

czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą 

organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR 

SPOŁECZNY jest dla Ciebie! 

Jak to działa? 

1. ETAP: Składanie  wniosku – nabór trwa od 25 

marca: 

– do 30 kwietnia 2022 – inicjatywy i działania ze 

sfery pożytku publicznego 

– do 30 maja 2022  – na wsparcie rozwoju młodej 

organizacji. 

Złożenie wniosku odbywa się poprzez 

stronę: www.witkac.pl. 

Należy się zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat 

i wypełnić formularz on-line. 

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji 

elektronicznej za pomocą generatora. 

Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie 

krótkiego filmu z opisem pomysłu! 

http://www.witkac.pl/
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2. ETAP:    Wyłonienie zwycięzców 

– 24 maja – w konkursie na inicjatywy i projekty z 

obszaru pożytku publicznego 

– 30 czerwca – na wsparcie rozwoju młodej 

organizacji 

3. ETAP:  Realizacja projektu – projekty mogą być 

realizowane w terminach: 

– od 25 maja do 30 listopada 2022 r. – inicjatywy lub 

projekty ze sfery pożytku publicznego 

– od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. – rozwój młodej 

organizacji pozarządowej. 

 

 Szczegóły informacji na stronie: 

https://akumulatorspoleczny.pl/odpalamy-fundusz-

nowy-akumulator-spoleczny-edycja-2022/ 

3. Cześć Dziewczyny! – Fundusz Wsparcia dla Kobiet i 

Dziewczynek z Ukrainy 

Kulczyk Foundation poinformowała o 

uruchomieniu Funduszu Wsparcia dla Kobiet i 

Dziewczynek z Ukrainy „Cześć, Dziewczyny!”. 

Zadaniem Funduszu będzie udzielanie 

długofalowej pomocy dla dziewczyn oraz kobiet z 

Ukrainy a także ich rodzin, które znalazły się w 

Polsce uciekając przed wojną. 

Celem Funduszu będzie gromadzenie środków 

przeznaczonych na długofalową pomoc 

umożliwiającą start w nowej rzeczywistości. 

Środki z Funduszu Wsparcia dla Kobiet i 

Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!” 

zostaną przeznaczone na realizację projektów, 

których celem będzie zapewnienie: 

– jedzenia, ubrań; 

– środków higienicznych (w tym środków higieny 

menstruacyjnej); 

– możliwości skorzystania z opieki lekarza; 

– uczestnictwa w grupach wsparcia 

psychologicznego; 

– lekcji języka polskiego i angielskiego; 

– spotkań z doradcami zawodowymi; 

– tłumaczeń niezbędnych dokumentów; 

– darmowych warsztatów i spotkań dzieci z 

animatorami; 

– transportu na organizowane zajęcia; 

– materiałów dydaktycznych niezbędnych do 

przyswojenia wiedzy; 

– długofalowej opieki i wsparcia ze strony 

specjalistów 

oraz wielu innych potrzeb, które zostaną 

zdiagnozowane w trakcie realizacji zaplanowanych 

projektów. 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://granty.pl/493084/ 

 

4 Nowy konkurs programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy. 

 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

uruchamia nowy konkurs na dotacje 

instytucjonalne. Wnioski mogą składać 

organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim 

zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub 

ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. 

federacje) działające w jednym z czterech 

obszarów Programu, ogólnopolskie organizacje 

działające w obszarze ochrony praw człowieka i 

obywatela oraz praworządności. 

Dotacje w wysokości od 50 do 100 tys. EUR można 

przeznaczyć na działania wzmacniające rozwój 

organizacji lub prowadzenie bieżącej działalności. 

Budżet konkursu to ponad 2,2 mln EUR. 

 

Konkurs jest finansowany z Norweskiego 

https://granty.pl/493084/
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Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski 

można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w 

południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w 

południe). 

 

  

Szczegóły informacji na stronie: 

 

https://fundusze.ngo.pl/378126-nowy-konkurs-

programu-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-

378126.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. Nowa ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i 

solidarnie z Ukrainą”. 

 

W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj 

Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową 

„Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, 

że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku 

będą również przyznawane dotacje na wsparcie 

inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom zza 

wschodniej granicy. 

Pula na granty w 2022 roku wynosi 3,5 miliona 

złotych. Są to środki pochodzące od Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady 

własne Ośrodków Działaj Lokalnie, które co roku 

organizują lokalne konkursy grantowe. Minimum 

milion złotych z tych środków przeznaczone zostanie 

na specjalną ścieżkę grantową – „Działaj lokalnie i 

solidarnie z Ukrainą”, w ramach której wsparcie 

otrzyma co najmniej 200 projektów. 

O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się 

ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

działające w miejscowościach do 20 tys. 

mieszkańców. 

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na takie 

działania jak: 

wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących 

uchodźców; 

działania integrujące i adaptacyjne dla osób 

przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, 

edukacyjna, psychologiczna; 

https://fundusze.ngo.pl/378126-nowy-konkurs-programu-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-378126.html
https://fundusze.ngo.pl/378126-nowy-konkurs-programu-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-378126.html
https://fundusze.ngo.pl/378126-nowy-konkurs-programu-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-378126.html
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pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w 

organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja 

pomocy humanitarnej; 

punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne; 

zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: 

odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania; 

organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych). 

Działania w ramach ścieżki „Działaj lokalnie i 

solidarnie z Ukrainą” muszą być realizowane w 

gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. 

Można to sprawdzić na stronie 

www.dzialajlokalnie.plotwiera się w nowej karcie w 

zakładce „Zasięg programuotwiera się w nowej 

karcie. 

Więcej informacji w regulaminach naborów 

poszczególnych Ośrodków Działaj Lokalnie. 

Terminy naboruotwiera się w nowej karcie są 

orientacyjne. O dokładny termin, regulamin naboru 

prosimy pytać w konkretnym Ośrodku Działaj 

Lokalnie.  

 

Wnioski można składać wyłącznie on-line pod 

adresem www.system.dzialajlokalnie.plotwiera się w 

nowej karcie. 

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj 

Lokalnie. Wspiera i aktywizuje lokalne społeczności 

na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez 

projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które 

służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie 

jakości życia oraz przyczyniają się do budowy 

kapitału społecznego. Od 2000 roku wsparcie 

otrzymało ponad 13 tysięcy lokalnych projektów, w 

ich realizację zaangażowało się ponad 4 miliony 

uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy. 

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które 

prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich 

pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez 

PAFW oraz pozyskane od samorządów, 

przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się 

także działalnością szkoleniową, doradztwem i 

wspierają wolontariat. 

 

 Szczegóły informacji na stronie: 

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/ 

 

 

7.  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.: 
zasad uruchamiania PS, 
1. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego, 
2. zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez 

PES, 
3. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 

rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, 

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/
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4. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

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

Informacje udzielane są: 
bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
1. telefonicznie - 59 840 29 20, 
2. mailowo - cio@cio.slupsk.pl 
3. podczas spotkań informacyjnych, seminariów, 

webinariów, konferencji. 

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.: 
zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form 

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

prawnych i typów), 
2) rejestrowanie działalności PES, 
3) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
4) prowadzenie działalności statutowej ES. 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 

obejmuje m.in.: 
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 

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

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

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

4. 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.: 
doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 

prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 

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

2. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
3. 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: 

 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

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

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

3. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
4. 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: 
współpracę w zakresie zagwarantowania PES dostępu 

do adekwatnych do jego potrzeb i najwyższej 
jakości usług (wymiana usług, współdziałanie na 
rzecz PES), 

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

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

3. 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/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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