
 
 
 

 

Sprawozdanie z działalności OWES 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 

 
 
Szkolenia, doradztwo i usługi 
W danym okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie w postaci usług na rzecz istniejących 
Podmiotów Ekonomii Społecznej wspierających ich rozwój. Usługi dotyczyły obszarów prawnych, 
marketingowych jak i finansowania planowanych przedsięwzięć. Świadczono doradztwo zarówno 
dla Podmiotów istniejących jak i osób które chcą uruchomić działalność w obszarze Ekonomii 
Społecznej. Doradztwo dotyczyło między innymi: 
- procesu tworzenia formalno-organizacyjnego nowych spółdzielni socjalnych zarówno osób 
prawnych jak i osób fizycznych,  
- rozwoju istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz poszukiwania nowych źródeł finansowania, 
- rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej o nowe źródła finansowania (źródła przedsiębiorcze) 
 
W okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie szkoleniowe: 
- organizacja szkolenia z zakresu przedsiębiorczości w WTZ 
- organizacja szkolenia z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych 
- warsztaty dla 3 grup warsztatowych z zakresu budowania powiązań kooperacyjnych pomiędzy 
biznesem, jst, ngo a przedsiębiorstwami społecznymi – prowadzenie przedstawiciel OWES podczas 
Regionalnego Konwentu NGO. 
 
Promocja ekonomii społecznej, animacja i rozwój partnerstwa. 
W ramach danego działania wyodrębniona podstrona  www dot OWES była na bieżąco 
aktualizowana o nowe informacje. Ponadto na bieżąco umieszczano artykuły (posty) na portalach 
społecznościowych (facebook). 
W danym okresie prowadzony był punkt informacyjno-promocyjny oraz działania związane z 
animacją lokalna w całym subregionie lubelsko-bialskim. Docierano do PES działających na terenie 
subregionu, podejmując z nimi współpracę oraz działając na rzecz ich rozwoju oraz rozwoju i 
budowania partnerstw. Ponadto w ramach animacji lokalnej prowadzono cykliczne spotkania z 
jednym JST szczebla powiatowego z subregionu, które zostało rozwinięte o inne podmioty z regionu 
(podmioty z sektora JST jak i NGO).  
Jednocześnie rozpoczęto działania animacyjne w porozumieniu z MOPS Świdnik dotyczące 
utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, która miałby być miejscem pracy dla części 
klientów OPS. 
W ramach animacji lokalnej nawiązano kontakt z Ekspertami ROPS Lublin pracującymi nad lokalnymi 
planami rozwoju ES w danym subregionie. 
Kierownik OWES wziął udział w Regionalnym Konwencie NGO promując działalność OWES. 
 
Inne. 
OWES uczestniczy w regionalnej sieci współpracy OWES. Sieć stworzona w listopadzie 2012 roku - 
cykliczna wymiana informacji oraz podjęcie próby wspólnego rozwiazywania problemów 
powstających w działalności OWES. W ramach współpracy partnerzy dokonują cyklicznej wymiany 
informacji dotyczącej między innymi sytuacji spółdzielni socjalnych oraz innych PES. Na bieżąco 
przekazują klientów z terenu województwa do właściwego OWES zgodnie z obecnym podziałem 
subregionalnym. Ważnym elementem wspólnych działań sieci jest współpraca z Regionalnym 



 
 
 

 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie oraz udział w spotkaniach zespołu ekspertów ds. ekonomii 
społecznej.  
 
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 
- Spotkanie OWES z przedstawicielami ROPS Lublin oraz Departamentu EFS UM WL. Spotkanie 
dotyczyło planowanego konkursu w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11. Włączenie Społecznej, dla 
Działania 11.3 Ekonomia Społeczna, Priorytet Inwestycyjny 9V. Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia, 
- I Regionalne spotkanie sieciujące OWES z przedstawicielami ROPS Lublin. Spotkanie w dużej mierze 
dotyczyło obecnej sytuacji OWES na Lubelszczyźnie oraz problemów związanych z odnowieniem 
akredytacji. 
- Spotkanie OWES z przedstawicielami ROPS Lublin oraz Departamentu EFS UM WL. Spotkanie 
dotyczyło planowanego konkursu w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11. Włączenie Społecznej, dla 
Działania 11.3 Ekonomia Społeczna, Priorytet Inwestycyjny 9V. Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. Poruszano zagadnienia dotyczące dotacji dla 
nowotworzonych spółdzielni, wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, wskaźników ilościowych 
dot nowych miejsc pracy w sektorze oraz wkłady własnego dla OWES w przyszłych realizowanych 
projektach. 
- II Regionalne spotkanie sieciujące OWES z przedstawicielami ROPS Lublin. Spotkanie w dużej 
mierze dotyczyło obecnej sytuacji OWES na Lubelszczyźnie, problemów związanych z odnowieniem 
akredytacji oraz planowanych przez ROPS działań w ramach realizowanego przez ROPS projektu w 
ramach RPO WL. 
- II spotkanie OWES z przedstawicielami Departamentu EFS UM WL. Spotkanie dotyczyło 
ogłoszonego w III kwartale konkursu w ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11. Włączenie Społecznej, 
dla Działania 11.3 Ekonomia Społeczna, Priorytet Inwestycyjny 9V. Wspieranie przedsiębiorczości 
społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. Poruszano zagadnienia dotyczące dotacji dla 
nowotworzonych spółdzielni, wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych, wskaźników ilościowych 
dot nowych miejsc pracy w sektorze oraz wkładu własnego dla OWES w możliwych do realizacji 
projektach. Ważnym aspektem spotkań było omówienie zasad wsparcia dotacyjnego dla 
nowotworzonych KIS, CIS oraz ZAZ na terenie woj. lubelskiego w tym na terenie subregionu. Efektem 
spotkań było złożenie przez wszystkie 4 Akredytowane OWES wniosków o dofinansowanie usług 
wsparcia ES w ramach RPO WL. 
- III Regionalne spotkanie sieciujące OWES z przedstawicielami ROPS Lublin. Spotkanie w dużej 
mierze dotyczyło obecnej sytuacji OWES na Lubelszczyźnie, problemów które napotykają OWES w 
swojej bieżącej pracy oraz zmian interpretacji prawnych oraz przepisów wpływających na 
działalność OWES jak i działalność wspieranych PES. Jednocześnie omawiano możliwości i zasady 
tworzenia nowych PES reintegracyjnych (tu głownie CIS i KIS) na terenie woj. lubelskiego. 
- IV regionalne spotkanie sieciujące OWES z przedstawicielami ROPS Lublin. Spotkanie w dużej 
mierze dotyczyło obecnej sytuacji OWES na Lubelszczyźnie, problemów które napotykają OWES w 
swojej bieżącej pracy oraz zmian interpretacji prawnych oraz przepisów wpływających na 
działalność OWES jak i działalność wspieranych PES. Jednocześnie omawiano sytuacje w związku z 
rozstrzygnięciem konkursu ramach RPO WL, Oś Priorytetowa 11. Włączenie Społecznej, dla Działania 
11.3 Ekonomia Społeczna, dot wybrania do dofinansowania tylko dwóch spośród czterech złożonych 



 
 
 

 

wniosków, tym samym zabezpieczenie środków na wsparcie ekonomii społecznej w dwóch 
subregionach z czterech subregionów istniejących. 
 
W IV kwartale roku został rozstrzygnięty, ogłoszonego w III kwartale, konkurs w ramach RPO WL, Oś 
Priorytetowa 11. Włączenie Społecznej, dla Działania 11.3 Ekonomia Społeczna. Na cztery złożone 
przez Akredytowane OWES wnioski, dwa został wybrane do dofinansowania, w tym wniosek 
prowadzonego przez Stowarzyszenie Modrzew OWES.  
 


