
 
 
 

 

Sprawozdanie z działalności OWES  
w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 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 i 
marketingowych. Ponadto świadczono doradztwo zarówno dla Podmiotów istniejących jak i osób 
które chcą uruchomić działalność w obszarze Ekonomii Społecznej. Osoby te rozpoczęły działania 
zmierzające do uruchomienia dwóch Fundacji z działalnością gospodarczą. Doradztwo dotyczyło 
między innymi: 
- procesu tworzenia formalno-organizacyjnego nowych spółdzielni socjalnych zarówno osób 
prawnych jak i osób fizycznych, spółdzielni socjalnej przy działającym Zakładzie Aktywności 
Zawodowej,  
- rozwoju istniejącej spółdzielni socjalnej w obszarze usług opiekuńczych oraz poszukiwania nowych 
obszarów, 
- rozwoju Warsztatów Terapii Zajęciowej o nowe źródła finansowania (źródła przedsiębiorcze) 
W okresie sprawozdawczym realizowano wsparcie szkoleniowe (organizacja szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości w WTZ).  
 
W m-cu czerwcu zorganizowano jedno spotkanie z cyklu „Kawa na Ławę” (doradztwo grupowe) na 
którym skoncentrowano się na możliwościach zdobywania środków finansowych na rozwój i 
działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej. 
 
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 w Białej Podlaskiej 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. Jednym z ważniejszych procesów animacyjnych było zainicjowanie 
partnerstwa dotyczącego innowacji społecznych w które ostatecznie weszły podmioty z różnych sfer 
gospodarczych (Uczelnia wyższa, NGO oraz Izba Rzemieślnicza).  Ponadto w ramach animacji 
lokalnej prowadzono cykliczne spotkania z jednym JST z subregionu – w imieniu którego działa 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Działanie ukierunkowane na utworzenie systemu rozwoju ekonomii 
społecznej w połączeniu z minimalizacją problemu mieszkalnictwa na terenie danej gminy.  
OWES uczestniczy w regionalnej sieci współpracy OWES. Sieć stworzona w listopadzie 2012 roku - 
cykliczne spotkania OWES ukierunkowane na wymianę 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.  
Jednym z działań partnerskich był udział partnerów w konsultacjach społecznych kryteriów wyboru 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 



 
 
 

 

2014-2020, w szczególności uwzględniając działania związane z rozwojem ekonomii społecznej i 
dalszym wsparciem udzielamy przez subregionalne OWES-y. 
 
W okresie sprawozdawczym OWES poddany został audytowi w ramach procesu akredytacji OWES. 
Jedocześnie kierownik OWES odbył spotkanie w Centrum Zasobów Ludzkich z Komisją 
Akredytacyjną jako ostatnim etapem ścieżki ubiegania się o przyznanie akredytacji. OWES uzyskał 
wynik pozytywny zarówno audytu jak i rozmowy, w efekcie czego decyzją Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Modrzew OWES, uzyskał status Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. 
 
Przedstawiciel OWES w m-cu listopadzie uczestniczył w Ogólnopolskich Dniach Ekonomii Społecznej 
oraz Ogólnopolskim Spotkaniu Sieciującym OWES dot. warunków finansowania wsparcia ES w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie odbyło się regionalne potkanie sieciujące OWES z 
przedstawicielami ROPS Lublin oraz Departamentu EFS UM WL. Spotkanie w dużej mierze dotyczyły 
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. 
 
 

Tabela osiągniętych wskaźników w 2015r  
Wskaźnik Wartości 

liczba podmiotów ekonomii społecznej działających w subregionach (CIS, KIS, 
WTZ, SS)  
 
 

ZAZ – 2 
CIS – 3 
SS – 38 
KIS – 8 

WTZ – 20 
liczba osób, które skorzystały ze wsparcia doradczego w zakresie tworzenia                         
i/lub funkcjonowania PES 50 

liczba osób, które skorzystały ze szkoleń w zakresie tworzenia i/lub 
funkcjonowania PES 60 

liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia doradczego w zakresie 
tworzenia i/lub funkcjonowania PES 45 

liczba podmiotów (pracowników instytucji), które skorzystały ze szkoleń w 
zakresie tworzenia i/lub funkcjonowania PES 35 

liczba PES, które skorzystały z usług specjalistycznych i couchingowych  20 
liczba pracowników OWES – ogółem 
liczba pracowników OWES - którzy podnieśli  swoje kwalifikacje  7/7 

liczba realizowanych porozumienia pomiędzy OWES dotyczących współpracy 
międzyinstytucjonalnej  1 


