
 
 
 

 

Sprawozdanie z działalności OWES 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

 
W 2018 roku OWES prowadził działania na terenie: 
- subregionu lubelskiego (obejmującego powiaty: lubelski, łęczyński, świdnicki, włodawski, Miasto 
Lublin) od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz 
- subregionu bialskiego (obejmującego powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, 
parczewski, Miasto Biała Podlaska) od 1 września 2018 do 31 grudnia 2018 
 
Działania OWES kierowane były do os fizycznych i podmiotów z ter woj. lubelskiego (WL) –subregion 
lubelski orz bialski, w tym w szczególności: 

 - Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) (zgodne z def KPRES), w szczególności 
Przedsiębiorstwa Społeczne(PS) i podmioty o charakterze .reintegracyjnym (PES 
reintegracyjne)  

 - Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć PS (m.in członkowie, wolontariusze, 
pracownicy PES) 

 - Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
 - Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki org  
 - Przedstawiciele administracji publicznej (w zakresie usług animacji lokalnej) 
 - Podmioty prowadzące działalność gospodarcza, deklarujące chęć przekształcenia w PS 

 
 

Podejmowane w OWES działania: 
 
Zad 1. USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ 
Prowadzenie i odpowiedzialność – Animator (3 osoby) 
Teren subregion lubelski i subregion bialski,  miejsca dogodne dla klientów OWES 
Działania ukierunkowane były na pobudzanie aktywności lokalnej wspieranego subregionu, 

tworzenia podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, budowy partnerstw publiczno–

społecznych. 

 

Do głównych zadań Animatorów należało: 

- diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,  

- inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym 

obszarze,  

- inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć 

działalność w formie Podmiotu Ekonomii Społecznej 

- zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju 

Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  

- wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,  

- wsparcie tworzenia grup inicjatywnych PES, 

- spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów (JST, NGO, 

biznes) 

- wsparcie tworzenia lokalnych koalicji na rzecz ES 

 
Zad 2 USŁUGI ROZWOJU ES 
 
a)DORADZTWO KLUCZOWE 



 
 
 

 

Prowadzenie  - Doradca Kluczowy (- 3 osoby) 
Prowadzone na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia klienta OWES w formie spotkań 
indywidualnych i grupowych (uzależnione od potrzeb klientów OWES) 
Doradztwo Kluczowe świadczone było w zakresie tematycznym doradztwa ogólnego (ujętego w 

standardach OWES) obejmowało w szczególności: zakładanie PES i PS(różne formy ); 

rejestracja działalności; zewnętrzne finansowanie; prowadzenie działalności statutowej, 

ekonomizowanie NGO (podjęcie odpłatnej dział i/lub dział gospodarczej); przekształcenie w PS; 

tworzenie i funkcjonowanie integracyjnych PES. 

 

Do głównych zadań Doradców Kluczowych należało: 

- rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wsparcia klientów OWES, w oparciu o nie 

przygotowywanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzanie oceny 

tego procesu, 

- opracowywanie indywidualnej ścieżki wsparcia Klienta OWES, 

- prowadzenie doradztwa kluczowego, zgodnego ze standardami OWES, 

- stała współpraca z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej 

w zakresie realizacji wsparcia Klienta OWES, 

- doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności PES, w tym doradztwo w 

zakresie instrumentów zwrotnych. 

 
b)DORADZTWO SPECJALISTTYCZNE   
prowadzenie - Doradcy Specjalistyczni (um zlec) świadczone w miarę potrzeb dla klientów OWES 
Obszary doradztwa: 
- prawne, 
- księgowo-podatkowe, 
- osobowe, 
- finansowe (w tym dot zwrotnych instrumentów finansowania PES), 
- marketingowe 
Doradztwo ( a i b) było prowadzone zgodnie ze Standard OWES (D.1.13 i F.2.2.6) 
 
c)SZKOLENIA 
Prowadzenie –Trenerzy (um zlec)  
Szkolenia były poprowadzone metodami aktywnymi (warsztat, ćwiczenia) dla gr. Liczących 10-14os, 
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. 
 
Zad 3. USŁUGI WSPARCIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
SPOŁECZNYCH (PS) 
 
a)KOMPLEKS.DORADZTWO BIZNESOWE  
Prowadzenie - Doradca Biznesowy (um zlec) 
Prowadzenie na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia w formie spotkań indywidualnych i 
grupowych. 
Zakres: biznes plan; analiza konkurencji; identyfikacja nisz rynkowych; konstruowanie ofert; 
negocjacje; poszukiwanie partnerów, itp. 
 
b)DORADZTWO SPECJALISTYCZNE PS 
Prowadzenie - Doradcy Specjalistyczni PS (um zlec) 



 
 
 

 

Obszary: doradztwo. branżowe związane z przedmiotem prowadzonej działalności; prawne, 
marketingowe, finansowe, w tym dotyczące  zwrotnych instrumentów finansowania PS) 
Organizacja  doradztwa, zadania  oraz kompetencje Doradcy Biznesowego i Specjalistycznego PS 
zgodne ze Standard OWES (D.1.13; F.2.2.6;E2; F.2.1.4; F.2.3) 
 
Zad 4 Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania PES - bezzwrotne wsparcie 
finansowe na tworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych 
Wsparcie tworzenia nowych PES dotyczyło wyłącznie tworzenia nowych Przedsiębiorstw 
Społecznych 
 
a)WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE 
-Szkol „ABC przedsiębiorczości społecznej” (16 h/gr)  
Prowadzenie –Trenerzy(um zlec) 
Temat: aspekty prawne przedsiębiorczości społecznej, marketing, komunikacja i praca w zespole, 
biznesplan. 
 
Szkolenia były poprowadzone metodami aktywnymi (warsztat, ćwiczenie) dla gr.licz.12-15os, 
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, obiad, zwrot kosztów dojazdu, zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia 
 
-Doradztwo (przygotowanie biznesplanów) dla każdej z grup inicjatywnych PS 
Prowadzenie - Doradcy Specjalistyczni PS (um zlec) 
 
 
b)BEZZWROTNE WSPARCIE DOTACYJNE do 15tyś zł na każde stworzone miejsce pracy  
Dotacja była przyznawana na podstawie biznesplanu (ocena przez Komisję Oceny Wniosków)  
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności. 
Założeniem był zróżnicowany poziom dotacji uzależniony od indywidualnych potrzeb tworzonego 
PS oraz racjonalności planowanych wydatków wskazanych we wniosku o dotacje. Dlatego dotacje 
były na zróżnicowanym poziomie jednak max 15tys na m.pracy.\ 
 
c)BEZZWROTNE FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE -6m-cy  
 
Zakres i intensywność wsparcia pomostowego, a także jego wysokość, była dostosowana do 
indywidualnych potrzeb utworzonych PS. Wsparcie było przyznawane miesięcznie w wysokości 
niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania PS w początkowym okresie 
działania, jednak max 850 zł na jedno stworzone w PS m.pracy przez pierwsze 3 m-ce dział. oraz max 
600 zł na jedno stworzone w PS m.pracy przez kolejne 3 m-ce (razem 6-mc-y wsparcia). 
 
d) USŁ.ZINDYWIDUALIZOWANE 
Każde nowoutworzone PS zostało objęte wsparciem  w ramach zad 3 (opis w zad3) 
 
Zad 5. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (ES), w szczególności w 
przedsiębiorstwach społecznych (PS) 
 



 
 
 

 

a) REFUNDACJA WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA STANOW.PRACY do 15tys na nowoutworzone 
m.pracy 
 
Dział kierowane do istniejących PS oraz PES (pod warunkiem przekształcenia w PS),  
Dotacja przyznawana była na podstawie biznesplanu (ocena przez KOW) i była przeznaczana na 
pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności. 
Założeniem był zróżnicowany poziom dotacji uzależniony od indywidualnych potrzeb tworzonego 
PS oraz racjonalności planowanych wydatków wskazanych we wniosku o dotacje. Dlatego dotacje 
były na zróżnicowanym poziomie jednak max 15tys na m.pracy. 
 
Wsparcie realizowane było wyłącznie w połączeniu  z subsydiowanym zatrudnieniem. 
 
 
b)SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE  
 
Kierowane do podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach pkt a), w przypadku PES 
przekształciły się w PS. 
Założeniem było wsparcie na okr.6 m-cy na każde utworzone stanowisko pracy, z przeznaczeniem 
na koszty wynagrodzenia pracownika, w szczególności opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe 
składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 800zł/m-c/m.pracy. 
 
Przyznanie wsparcia każdorazowo było poprzedzone analizą efektywności kosztowej. 
 
c) USŁ.ZINDYWIDUALIZOWANE 
Każde nowoutworzone PS zostało objęte wsparciem  w ramach zad 3 (opis w zad3) 

 


