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1. Konkurs grantowy Open Society – Budowanie 

Wsparcia Społecznego 

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) zaprasza 
organizacje pozarządowe zarejestrowane w Czechach, na 
Węgrzech, w Polsce i na Słowacji do udziału w konkursie 
grantowym. Projekty zgłoszone do konkursu powinny 
wzmacniać organizacje m.in. poprzez poprawę 
komunikacji i zwiększenie poparcia społecznego dla ich 
działań oraz udoskonalenie sposobu pozyskiwania 
funduszy.  
 
O granty mogą ubiegać się podmioty, które mają 
udokumentowane doświadczenie w pracy na rzecz 
wartości społeczeństwa obywatelskiego i działają w 
następujących dziedzinach: 

• prawa człowieka, w tym między innymi prawa 
kobiet, osób LGBTI, mniejszości narodowych i 
innych grup będących w niekorzystnej sytuacji, 

• praworządność, 
• działania przeciw korupcji, 
• dziennikarstwo śledcze. 

 
Działania i podmioty, które nie kwalifikują się do 
otrzymania wsparcia 
 
Wszelkie działania polityczne, współpraca lub wsparcie dla 
partii politycznych lub wybranych przedstawicieli władz 
nie kwalifikują się do wsparcia w jakiejkolwiek formie. 
Organizacje stowarzyszone z partiami politycznymi nie są 
uprawnione do ubiegania się o wsparcie. 
 
Wytyczne 
Open Society Initiative for Europe wesprze do ośmiu 
projektów w każdym kwalifikującym się kraju. 
Wnioskodawcy mogą złożyć jeden projekt na jednorazową 

dotację do maksymalnej kwoty 70 000 USD. 
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje do wysokości 
jednej trzeciej ich całkowitych wydatków w ostatnim roku. 
Grant można otrzymać na 24 miesiące. 
 
Przed złożeniem wniosku należy szczegółowo zapoznać się 
zaproszeniem do składania wniosków. 
 
Konkretny zakres tematyczny projektów nie jest ustalony: 
wnioskodawca może zaprojektować i opracować każdy 
rodzaj pomysłu i rozwiązania problemu, który służy 
wzmocnieniu organizacji. Jednak Open Society preferuje 
te projekty, które łączą bazę społeczną i wsparcie 
organizacji z wymiernymi wskaźnikami. Działania te mogą 
obejmować, ale nie ograniczają się do zwiększania i 
poszerzania liczby członków, indywidualnych 
zwolenników, obserwatorów internetowych i aktywistów, 
a także wolontariuszy organizacji; zwiększenie skali i 
zakresu lokalnego wsparcia oraz źródeł pozyskiwania 
lokalnych funduszy. 
 
Szczególna uwaga jest poświęcana różnym grupom 
społecznym kobiet i innych mniejszości społecznych. 
Termin składania wniosków upływa 23 czerwca 2019 r. 
 

Szczegóły informacji na stronie: 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/buildi

ng-social-base-20190501  

 

2. Konkurs MON: Wdzięczni Bohaterom – Obrońcom 
Ojczyzny 1939 roku 

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia 
pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 
roku.  

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/building-social-base-20190501
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/building-social-base-20190501
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Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
1. Celem zadania jest: 

1) integracja środowiska uczniów klas mundurowych 
oraz harcerzy z żołnierzami – Obrońcami Ojczyzny 
1939 r.; 

2) wsparcie i pomoc, w szczególności młodzieży klas 
mundurowych oraz harcerzy, dla żołnierzy – 
kombatantów walczących w obronie Ojczyzny w 
1939 r.; 

3) uczczenie pamięci i oddanie hołdu obrońcom 
Ojczyzny w 1939 r.; 

4) upamiętnienie miejsc walk w obronie Polski w 
1939 r. oraz przypomnienie społeczeństwu, 
zwłaszcza młodszemu pokoleniu o dziejach oręża 
polskiego; 

5) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy 
historycznej dotyczącej przebiegu bohaterskich 
walk w 1939 r. oraz przybliżenie sylwetek 
bohaterów – obrońców Ojczyzny. 

 
Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.: 

1) organizację „żywych lekcji historii” – spotkań 
(uroczystości, wieczornic, rekonstrukcji 
historycznych itp.) młodzieży z żołnierzami – 
Obrońcami Ojczyzny z 1939 r., w szczególności w 
miejscach bezpośrednio związanych z ich 
bohaterskimi walkami; 

2) organizacje i udzielanie kombatantom pomocy (w 
tym: pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów 
pierwszej potrzeby, pomoc w załatwianiu spraw 
związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia 
domowego, w domowych pracach gospodarczych 
itp.), zapewnienie wsparcia podczas przejazdów 
komunikacją publiczną do miejsc użyteczności 
publicznej przez młodzież (w szczególności 
uczniów klas mundurowych i harcerzy); 

3) zapewnienie transportu kombatantom na 
spotkania (uroczystości, wieczornice, 
rekonstrukcje historyczne itp.), na groby 
współtowarzyszy broni, a także w związku z ich 
codziennymi potrzebami np. przejazdy do 
przychodni, szpitali, sklepów itp.; 

4) opiekę nad grobami żołnierzy Obrońców Ojczyzny 
1939 r., w tym również odnajdywanie 
„zapomnianych” grobów na terenie całego kraju; 

5) składanie w okresie od 1 września 2019 r. do 5 
października 2019 r. kwiatów i zniczy w miejscach 
pamięci lub na grobach wojennych Obrońców 
Ojczyzny 1939 r.; 

 

6) przygotowanie i przeprowadzenie 
ogólnopolskiego konkursu dla uczniów w wieku 
szkolnym z wiedzy na temat walk w obronie Polski 
w 1939 r.; 

7) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji o 
tematyce historycznej związanej z obroną Polski w 
1939 r.; 

8) otoczenie, przez uczniów szkół patronackich, 
opieką grobów i miejsc pamięci poświęconych 
Obrońcom Ojczyzny 1939 r. 

 
Termin realizacji zadań: od 05.07.2019 r. do 31.10.2019 r. 

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w 
wysokości do 1 000 000,00 zł. 

Oferty należy składać do dnia: 10.06.2019 r. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-
konkurs-ofert-nr-ew-052019wddekid  
 

3. Ogólnopolski konkurs grantowy „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” 

 

Fundacja Santander Bank Polska im. Ignacego Jana 

Paderewskiego po raz piąty ogłasza nabór wniosków do 

ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu 

zmieniam”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych 

projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej 

wartości 500 tysięcy złotych.  

Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, których celem jest 
podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych 
społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez 
realizację wspólnych pomysłów. 

Mogą one dotyczyć wielu aspektów m.in. tworzenia i 
wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, 
boisk, parków i innych. Ważne by projekt miał miejsce w 
przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. 
Konkurs promuje działania na rzecz ochrony środowiska, 
pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji 
międzypokoleniowej. 

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę 
mieszkańców, którym zależy na zmianie i chcą poświęcić 
swój czas na wspólne działania. 

 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052019wddekid
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052019wddekid
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Autorami wniosków mogą być organizacje, które 
posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym 
środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, 
stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby 
sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet 
jednostki ochotniczej straży pożarnej. 

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z 
wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia 
takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko 
jeden wniosek. 

Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty 
komercyjne nie będą rozpatrywane. 

Wysokość grantów 

Przeznaczyliśmy 500 tysięcy złotych na dofinansowanie 
68 najciekawszych projektów: 

• 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 10 000 złotych 

• 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 7 000 złotych 

• 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 5 000 złotych  

Projekty można zgłaszać w terminie od 24 maja do 1 lipca 
2019 r. przez aplikację internetową. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 r. 

Szczegóły informacji na stronie: 
https://fundacja.santander.pl/2019/05/24/rusza-
kolejna-edycja-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam/  

 

4.  III Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i 
Solidarnej, które odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca br. 
w Warszawie! . 

 
Wydarzenie odbędzie się 5 i 6 czerwca w Warszawie. To 
forum wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się 
wiedzą i pomysłami. To także możliwość konsultacji 
rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę 
koordynatora polityk publicznych w tym obszarze. 
 
Cykliczne wydarzenie, gromadzące ludzi związanych z 
sektorem ekonomii społecznej i solidarne będzie trwało 
dwa dni.   
 
 

I dzień – 5 czerwca 
Pierwszy dzień poświęcony będzie przede wszystkim 
przedsiębiorstwom społecznym, profesjonalizacji ich 
działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre 
praktyki zostaną nagrodzone Znakami Jakości Ekonomii 
Społecznej 2019. Ponadto nie zabraknie miejsca na 
konstruktywne spory dotyczące kształtu ekonomii 
społecznej i solidarnej. 
 
II dzień – 6 czerwca 
Drugi dzień dedykowany będzie m.in. spotkaniom i 
dyskusjom, dotyczącym m.in. doświadczeń z innych 
krajów, w których sektor ekonomii społecznej jest 
ważnym aktorem w obszarze gospodarki i polityki 
społecznej. 
 
Forum towarzyszyć będą m.in. targi podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych; turnieje 
gier planszowych „Chłopska szkoła biznesu“ oraz 
„Ekonomia Społeczna“, spacer śladami historii 
spółdzielczej, punkty informacyjne realizatorów działań 
projektowych PO WER dla podmiotów ekonomii 
społecznej. 
 
Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
zorganizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System 
partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" 
(Działanie 2.9 PO WER). 
 
Wydarzenie odbędzie się w Centrum Sztuki FORT 
Sokolnickiego przy ul. Stefana Czarnieckiego 51 w 
Warszawie. 
 
Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyv
O9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform 
 
Uwaga: Rejestracja trwa do 22 maja br. 
Szczegóły informacji na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-
forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-
trwa-rejestracja 
 
 
 
 
 
 

https://fundacja.santander.pl/2019/05/24/rusza-kolejna-edycja-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://fundacja.santander.pl/2019/05/24/rusza-kolejna-edycja-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftLX3wcqyvO9glRFZolOPitNUgVfiyWukq5iF3KY_KVyAXVw/viewform
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-ogolnopolskie-forum-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-juz-w-czerwcu-trwa-rejestracja
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5.  Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019r. 

 

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu 
państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości 
(Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 
2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji 
przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności 
statutowej.  

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie 
przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana 
do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona 
kwota 40 mln. zł. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: 
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-
dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html 
 

6.  Konkurs PFRON: pilotażowy program „ABSOLWENT” 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe oraz 
organizacje pozarządowe do udziału, w ogłoszonym 
przez Zarząd PFRON w dniu 23 maja 2019 roku, 
konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób 
niepełnosprawnych przewidzianego w ramach 
pilotażowego programu „ABSOLWENT”. 
 

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest wsparcie osób 
niepełnosprawnych, posiadających wykształcenie wyższe 
lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w 
szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu 
indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w 
rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych. Program daje szerokie możliwości rozwoju 
zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Dla adresatów programu (tj. szkół wyższych, organizacji 
pozarządowych lub zawiązanych przez nich partnerstw), 
obok możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań 
w obszarze aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, program jest ofertą rozwoju i 
stabilnego wzrostu potencjału. 

 
 

Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 
23 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku. 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-
zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-
program-abso/pilotazowy-program-absolwent-
konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-
konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/  
 

7.  Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości 

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 
2019 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania 
zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Najbliższy termin składania ofert mija 6 września 2019 r.  

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert 

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. 

Więcej informacji 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  
 

8. Ruszyła III edycja Mojej Małej Ojczyzny 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję 
konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna!  

 

 

 

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/pilotazowy-program-absolwent-konkursy/ogloszenie-z-dnia-23-maja-2019-roku-konkursu-w-ramach-pilotazowego-programu-absolwent/
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/1507-otwarty-konkurs-ofert-na-2019-rok.html
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Co chcemy osiągnąć: 

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na 
rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku 
lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny 
zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej 
estetykę, funkcjonalność lub modernizację. 

Kto może wziąć udział i kiedy: 

• fundacje; 

• stowarzyszenia; 

• biblioteki publiczne; 

• domy kultury; 

• jednostki samorządu terytorialnego; 

• koła gospodyń wiejskich. 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie: 

1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej 
towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców; 

2. pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez 
upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz 
bohaterów historycznych; 

3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych; 

4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-
wychowawczych; 

5. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym 
projektem; 

6. porady specjalistyczne będące spójnym i 
uzasadnionym elementem projektu; 

7. zakup artykułów spożywczych, którego koszt 
nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste 
zakończenie zrealizowanego projektu; 

8. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł 
brutto; 

9. koszt tablicy informacyjnej. 

Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019 

Więcej informacji na stronie: 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-

ojczyzna/ 

 

9.  III edycja Mojej Małej Ojczyzny 

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję 

konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna! 

 

Co chcemy osiągnąć: 
Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na 
rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku 
lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny 
zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej 
estetykę, funkcjonalność lub modernizację. 
 
Kto może wziąć udział i kiedy: 

• fundacje; 
• stowarzyszenia; 
• biblioteki publiczne; 
• domy kultury; 
• jednostki samorządu terytorialnego; 
• koła gospodyń wiejskich. 

 
Na co może być przeznaczone dofinansowanie: 

1. poprawę lokalnej przestrzeni publicznej 
towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców; 

2. pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez 
upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów 
historycznych; 

3. wsparcie infrastruktury placówek oświatowych; 
4. wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-

wychowawczych; 
5. zakup Sprzętu związanego z prowadzonym 

projektem; 
6. porady specjalistyczne będące spójnym i 

uzasadnionym elementem projektu; 
7. zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie 

przekracza 500 zł brutto, na uroczyste 
zakończenie zrealizowanego projektu; 

8. koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł 
brutto; 

9. koszt tablicy informacyjnej. 
 
Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019 
 
Więcej informacji na stronie: 
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-
ojczyzna/  
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/
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10.  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. 
 

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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Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 

 

Punkt Informacyjny OWES  

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości  

ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów 

e-mail: p.pradella@pds.org.pl  

tel.: 533 339 188 
 

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:eduq.biuro@gmail.com
mailto:p.pradella@pds.org.pl
http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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