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1.WSTĘP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II”
prowadzony jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw na podstawie akredytacji
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznanej na obszar województwa lubelskiego na
okres 05.02.2019 r. – 05.02.2021 r..
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiada również akredytację w ramach OWES
,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” prowadzonego w partnerstwie ze Związkiem
Młodzieży Wiejskiej oraz Consultor sp. z o .o. Akredytacja wygasa w dniu 07.08.2020 r. Obecnie,
zadania zaplanowane do realizacji w ramach powyższego partnerstwa, zostały zakończone.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Razem –inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
został powołany jako dział Fundacji Nowy staw w dniu 01.12.2009 r. Przed powołaniem OWES,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw był partnerem w projekcie „W stronę polskiego
modelu ekonomii społecznej–budujemy nowy Lisków”. W okresie od 01.12.2009 r. do 31.12.2012 r. w
ramach OWES Fundacja Nowy Staw zrealizowała 3 edycje projektów w ramach Poddziałania 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowano na terenie
województwa lubelskiego, województwa świętokrzyskiego oraz województwa mazowieckiego.
W okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2020 r. Fundacja jako lider w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży
Wiejskiej i Consultor Sp. z o.o. prowadziła projekt w ramach Działania 11.3 Ekonomia Społeczna,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Fundacja w dniu 01.02.2020 r.
samodzielnie rozpoczęła realizację projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
RPLU.11.03.00-06-0002/19 na terenie subregionu puławskiego. W dniu 01.10.2020 r. Europejski Dom
Spotkań – Fundacja Nowy staw rozpocznie realizację projektu ,,Razem dla ekonomii społecznej”
RPLU.11.03.00-06-0003/19 na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego. Projekty w ramach Działania
11.3 Ekonomia społeczna współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umów
podpisanych z Zarządem Województwa Lubelskiego.
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw obecnie prowadzi również inne działania
z obszaru ekonomii społecznej. Od 01.04.2018 r. w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizowany jest projekt ,,System
certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”
w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Celem projektu jest wdrożenie i upowszechnienie ogólnopolskiego znaku jakości dla PES.
Ponadto w 2019 r. Fundacja utworzyła Klub Integracji Społecznej prowadzący zajęcia zgodnie
z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działający w ramach Modelu Krajowej Sieci
Reintegracyjnej. Zadania w ramach KIS prowadzone były na terenie gminy Józefów nad Wisłą

1.1.

PODMIOT PROWADZĄCY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Główna siedziba Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw oraz Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej mieści się przy ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin. Fundacja posiada także biuro
mieszczące się przy Krakowskie Przedmieście 28 , 20-400 Lublin (lokal dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami) oraz prowadzi dodatkowe biuro OWES w Kraśniku przy Al. Niepodległości
11. Ponadto prowadzone są oddziały Fundacji na terenie województwa podkarpackiego, województwa
mazowieckiego oraz województwa świętokrzyskiego.
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Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku. Fundacja popiera
wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i
solidarności między narodami. Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie oraz
proces integracji Polski z Unią Europejską. Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania
różnych kultur i narodów.
W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację
wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej,
solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.
Cele Fundacji:


promocja postaw obywatelskich



wspieranie państw Europy Wschodniej w ich wysiłkach ku demokracji i budowy społeczeństwa
obywatelskiego



mobilizowanie obywateli, szczególnie młodego pokolenia do aktywności społecznej, do
odpowiedzialności za własne wspólnoty



merytoryczne i organizacyjne wsparcie instytucji działających na rzecz lokalnego rynku pracy,
aktywizacja bezrobotnych, szczególnie z terenów wiejskich



promocja idei społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego nowoczesne narzędzia
i techniki multimedialne



praca na rzecz świadomego i efektywnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

1.2.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej II” prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w okresie 20202023 będzie prowadził działania na terenie dwóch subregionów województwa lubelskiego.
1. SUBREGION PUŁAWSKI (okres współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 01.02.2020 r.
– 31.10.2023. r.), obejmujący powiaty:
 powiat rycki,
 powiat janowski,
 powiat biłgorajski,
 powiat puławski,
 powiat kraśnicki,
 powiat opolski.
2. SUBREGION CHEŁMSKO – ZAMOJSKI (okres współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej
01.10.2020 r. – 31.10.2023. r.), obejmujący powiaty:
 powiat chełmski,
 m. Chełm,
 powiat zamojski,
 m. Zamość
 powiat hrubieszowski,
 powiat tomaszowski,
 powiat krasnostawski.
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Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw posiada akredytację OWES przyznaną na obszar
całego województwa lubelskiego. Dlatego poza obszarami wskazanymi powyżej, prowadzi działania na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej obejmujące obszar całego województwa. Pracownicy OWES
aktywnie włączają się w wojewódzkie działania związane z przedsiębiorczością społeczną, a także
prowadzą współpracę i wymianę informacji z innymi OWES działającymi na obszarze województwa
lubelskiego.

2. CELE STAWIANE NA LATA 2020-2023
Głównym celem działań prowadzonych przez OWES w okresie 2020-2023 jest rozwój potencjału
sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim oraz subregionie chełmsko-zamojskim.
Realizacja tego celu będzie wpływała na rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej, w tym wzrost
zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, na terenie województwa lubelskiego. Realizacja celu
głównego będzie możliwa poprzez cele szczegółowe, takie jak: zwiększenie liczby nowych
przedsiębiorstw społecznych, wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, w nowych i istniejących
przedsiębiorstwach społecznych, a także wsparcie środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

2.1. GRUPA DOCELOWA WSPARCIA
Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej II” skierowane są do następujących grup odbiorców:


podmiotów ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej), w tym w szczególności przedsiębiorstw społecznych i podmiotów o charakterze
reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej);



podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, deklarujące chęć przekształcenia się
w przedsiębiorstwo społeczne;



osób fizycznych i prawnych zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne;



osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,



jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;



przedstawicieli administracji publicznej z terenu województwa lubelskiego.

W ramach subregionu puławskiego w okresie 01.02.2020 r. – 31.10.2023 r. wsparciem
zostanie objętych minimum:
 310 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 186 podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności przedsiębiorstwa społecznej
i podmioty o charakterze reintegracyjnym (ZAZ, WTZ, CIS, KIS),
 120 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,
 200 osób fizycznych oraz osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne
 3 podmioty prowadzące działalność gospodarczą deklarujące chęć przekształcenia się
w przedsiębiorstwo społeczne,
 30 jednostek samorządu terytorialnego,
 120 przedstawicieli administracji publicznej.
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W ramach subregionu chełmsko-zamojskiego w okresie 01.10.2020 r. – 31.10.2023 r.
wsparciem zostanie objętych minimum:
 304 osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 186 podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności przedsiębiorstwa społecznej
i podmioty o charakterze reintegracyjnym (ZAZ, WTZ, CIS, KIS),
 120 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej,
 200 osób fizycznych oraz osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne
 3 podmioty prowadzące działalność gospodarczą deklarujące chęć przekształcenia się
w przedsiębiorstwo społeczne,
 30 jednostek samorządu terytorialnego,
 120 przedstawicieli administracji publicznej.

2.2. ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE
Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Europejski Dom
Spotkań -Fundację Nowy Staw są zgodne z celami zawartymi w Regionalnym Programie Rozwoju
Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim. Wspólne cele realizowane są poprzez:
CEL GŁÓWNY 1 Spójny system instytucji wsparcia ekonomii społecznej w województwie
lubelskim
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Dostęp do profesjonalnych usług wspierających rozwój podmiotów ekonomii
społecznej
OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” świadczy usługi wsparcia
specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych).
Doradztwo specjalistyczne obejmuje zakres doradztwa: prawnego, finansowego, księgowopodatkowego, osobowego, marketingowego oraz z zakresu zamówień publicznych. Wsparcie
specjalistyczne świadczą doradcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w swojej specjalizacji.
Ponadto OWES zatrudnia kadrę doświadczonych doradców biznesowych, którzy na bieżącą monitorują
sytuację w PS i wspierają działania przedsiębiorstw.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Funkcjonowanie sieci współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
Pracownicy OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” prowadzą stałą współpracę
i wymianę informacji z przedstawicielami innych Ośrodków działających na terenie województwa
lubelskiego. Wspólne uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach (np. Ogólnopolskich
spotkaniach sieciujących, Forum Inicjatyw Lokalnych czy spotkaniach sieciujących dla OWES
z obszaru województwa lubelskiego organizowanych przez ROPS w Lublinie) umożliwia bieżącą
wymianę wiadomości, dyskusję nad problemami itp. Tego rodzaju spotkania, będą kontynuowane w
kolejnych latach działania OWES.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3. Skuteczny system wsparcia finansowego dla podmiotów ekonomii społecznej
W ramach OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” w latach 2020-2023
zaplanowano przyznanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych w następujących
formach:
SUBREGION PUŁAWSKI wsparcia finansowego na tworzenie 145 miejsc pracy poprzez:
a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej,
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b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym
podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego,
c) subsydiowane zatrudnienie,
d) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu
z subsydiowanym zatrudnieniem),
e) dotację na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI wsparcia finansowego na tworzenie 145 miejsc pracy poprzez:
a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej,
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym
podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego,
c) subsydiowane zatrudnienie,
d) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu
z subsydiowanym zatrudnieniem),
e) dotację na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

CEL GŁÓWNY 2: Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wspierania
rozwoju porozumień i partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wspieranie procesów związywania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej
W ramach OWES na lata 2020-2023 zaplanowano realizację:
a) subregion puławski – 360 spotkań gminnych na rzecz partnerstw lokalnych oraz 9 powiatowych
spotkań na rzecz partnerstw lokalnych,
b) subregion chełmsko – zamojski - 360 spotkań gminnych na rzecz partnerstw lokalnych oraz 9
powiatowych spotkań na rzecz partnerstw lokalnych.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Integracja sektora ekonomii społecznej i zachęcanie do tworzenia sieci
współpracy w postaci porozumień, klastrów, kooperatyw
Pracownicy OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” prowadzą działania mające
na celu tworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w sferze ekonomii
społecznej. Przykładem takiego działania z poprzednich lat jest zainicjowanie serii spotkań dla Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z przedsiębiorstwem Nałęczów Zdrój Sp. Z o.o. (producent
Cisowianki) na temat możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej zajmującą się ekologiczną produkcją
rolniczą. Tego rodzaju działania, będą kontynuowane w kolejnych latach funkcjonowania OWES.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. Koordynacja działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym i lokalnym
Pracownicy OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” są w stałym kontakcie
z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zajmującymi się koordynacją
działań w zakresie ekonomii społecznej na terenie województwa lubelskiego. OWES ,,Razem –
inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” uczestniczy w inicjatywach Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie, takich jak coroczne Targi Ekonomii Społecznej czy konkurs na Ambasadora
Ekonomii Społecznej. Tego rodzaju działania, będą kontynuowane w kolejnych latach funkcjonowania
OWES.
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CEL GŁÓWNY 3: Zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
w oparciu o zasady i narzędzia ekonomii społecznej oraz wzmocnienie potencjału
podmiotów ekonomii społecznej
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Włączenie instrumentów ekonomii społecznej do programów aktywizacji
społeczno- zawodowej prowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy
rodzinie i powiatowe urzędy pracy
OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” prowadzi stałą współpracę z OPS,
PCPRR i PUP. Jako przykład tej współpracy można podać utworzenie w 2018 r. Annopolskiej
Spółdzielni Socjalnej Perspektywa przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, natomiast
2019 r. w Kurowie pracownicy lokalnego OPS przyczynili się do utworzenia Spółdzielni Socjalnej Złoty
Kur w Krowie.
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. Rozwój kompleksowej oferty aktywizujących usług społecznych w ramach
lokalnej sieci wsparcia
W OWES w latach 2020-2023 zaplanowano realizację różnorodnych i kompleksowych form wsparcia
na terenie subregionu puławskiego i subregionu chełmsko-zamojskiego (a także obejmujących obszar
całego województwa lubelskiego). Wsparcie realizowane będzie na różnych etapach rozwoju ekonomii
społecznej w lokalnej społeczności. Świadczone będą usługi animacji, doradztwa, usługi szkoleniowe,
wsparcie finansowe jak również wsparcie merytoryczne (w tym specjalistyczne) na etapie rozwoju
konkretnych przedsiębiorstw.
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3. Podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników oraz przyszłych
pracowników podmiotów ekonomii społecznej
Pracownicy OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” stale podnoszą swoje
kwalifikacje. Jako przykład takiego działania można podać udział w szkoleniach i studiach
podyplomowych organizowanych przez Fundację OIC Poland w ramach projektu ,,Forum aktywności
OWES”. W szkoleniach i studiach w ramach powyższego projektu udział brało 10 pracowników OWES
(szkolenia dla doradców biznesowych, specjalistów OWES). Rozwój kompetencji kadry OWES
w okresie od 2020 r. do 2023 r. będzie się odbywał poprzez stałą i regularną ocenę kadry OWES,
przygotowanie i weryfikację planów rozwoju zawodowego, a także udział w szkoleniach czy
doradztwie. Kompetencje kadry OWES będą zgodne z ,,Modelem kompetencyjnym”.
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.4. Zwiększenie dostępności i konkurencyjności produktów przedsiębiorczości
społecznej
W OWES w latach 2020-2023 zaplanowano zatrudnienie specjalistów, których zadaniem będzie
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych na lokalnych rynkach. Tego typu działania
będą się opierały na: zachęcaniu do udziału w przetargach (osoba odpowiedzialna - doradca do spraw
zamówień publicznych), optymalizacji cen i kosztów w PS (osoba odpowiedzialna - doradca
biznesowy), rozwoju i promocji produktów i usług PS (osoba odpowiedzialna – doradca
marketingowy).
CEL GŁÓWNY 4: Upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie
CEL SZCZEGÓŁOWY 4.1. Promocja ekonomii społecznej w woj. lubelskim
Pracownicy OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” prowadzą działania mające
na celu promocję ekonomii społecznej na terenie województwa. Dotychczas przeprowadzono działania
takie jak: udział w programach TVP Lublin na temat ekonomii społecznej, wywiady w Radio Lublin na
temat ekonomii społecznej, udział w przygotowaniu artykułów na temat PS np. w Dzienniku
Wschodnim, opracowanie katalogu spółdzielni socjalnych, udział w Targach Ekonomii Społecznej,
prowadzenie działań promocyjnych na portalach społecznościowych. Na bieżąco prowadzona jest
współpraca w zakresie działań promocyjnych z innymi podmiotami zajmującymi się ekonomią
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społeczną, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego z terenu woj. lubelskiego oraz Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej.
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta (Koło Gdańskie) był także
współorganizatorem Konferencji z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która odbyła się w
Lublinie w październiku 2019 r. Tego rodzaju działania, będą kontynuowane w kolejnych latach
funkcjonowania OWES.
Ponadto Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw jest organizatorem planowanej na
22-25.10.2020 międzynarodowej konferencji pt: „Ekonomia społeczna w Europie - sytuacja,
uwarunkowania prawne oraz jej wpływ społeczno-gospodarczy”. Konferencja odbędzie się w Lublinie,
a jej uczestnikami będą przedstawiciele organizacji pracowniczych oraz związków zawodowych
działających w krajach członkowskich UE.
Konferencja organizowana jest w ramach działalności Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych EZA. Jest ono siecią 71 organizacji pracowniczych z 29 krajów europejskich, które opierają się na
chrześcijańskich wartościach społecznych. Członkami EZA są związki zawodowe i społeczno-kulturalne
organizacje pracownicze, jak również instytucje edukacyjne, szkoleniowe i badawcze, które zajmują
się kwestiami pracowniczymi.
EZA promuje dialog społeczny na poziomie krajowym i europejskim oraz dyskusję na temat wyzwań
społecznych w Europie. Działania EZA współfinansowane są ze środków UE.
CEL SZCZEGÓŁOWY 4.2. Edukacja dla ekonomii społecznej
W ramach działań zaplanowanych na lata 2020-2023 przewidziano realizację cyklów szkoleń na temat
ekonomii społecznej dla różnych grup odbiorców, będą to:
a) szkolenia ,,Akademia Ekonomii Społecznej” dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych,
b) szkolenia ,,Droga do ekonomii społecznej” dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
c) szkolenie ,,ABC przedsiębiorczości społecznej” skierowane do wszystkich osób
zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy na temat ekonomii społecznej.
Dodatkowo w ramach działań animacyjnych na terenie gminy Nałęczów przeprowadzono spotkania dla
uczniów lokalnych szkół, podczas których informowano o podstawowych zagadnieniach z zakresu
ekonomii społecznej (np. Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie).Przeprowadzono również cykl spotkań
z więźniami osadzonymi w Zakładzie Karnym w Opolu, gdzie przedstawiono rozwiązania z zakresu
ekonomii społecznej skierowane do osób opuszczających zakłady karne. Tego rodzaju działania, będą
kontynuowane w kolejnych latach funkcjonowania OWES.
CEL SZCZEGÓŁOWY 4.3. Upowszechnianie rozwiązań włączających instytucje ekonomii społecznej
w realizację zadań publicznych
Zatrudniony w OWES doradca specjalistyczny w zakresie zamówień publicznych swoimi działaniami ma
zachęcać i mobilizować podmioty ekonomii społecznej do uczestnictwa w przetargach, konkursach
ofert czy zapytaniach ofertowych. Doradca świadczy też pomoc w przygotowaniu dokumentów
wymaganych w ramach zamówienia.
CEL SZCZEGÓŁOWY 4.4. Inwentaryzacja zasobów ekonomii społecznej w regionie i rozwijanie
nowoczesnych form przedsiębiorczości społecznej
W ramach uporządkowania zasobów przedsiębiorstw społecznych z obszaru województwa lubelskiego,
a zwłaszcza subregionu puławskiego dotychczas udało się opracować katalog spółdzielni socjalnych
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z powiatu biłgorajskiego. Obecnie trwają pracę nad rozszerzeniem katalogi o inne spółdzielnie z terenu
subregionu. Ponadto obecnie rozpoczęto współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
oraz innymi OWES z województwa lubelskiego nad stworzeniem bazy usług i produktów
przedsiębiorstw społecznych z całego województwa.

3.SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DZIAŁANIA
3.1. WSPARCIE POZA FINANSOWE W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ
Animacja lokalna
W ramach działań animacyjnych na okres 2020-2023 zaplanowano realizację:
a) wspieranie powstałych grup inicjatywnych oraz wsparcie dla ich rozwoju,
b) inicjowanie działań i kontaktów między PES działającymi na danym obszarze,
c) diagnoza środowiska lokalnego,
d) budowanie partnerstw rozwojowych,
e) moderowanie sytuacji edukacyjnej w zakresie ekonomii społecznej.
Powyższe inicjatywy zostaną upowszechnione m.in. poprzez:
a) cykl spotkań gminnych na temat partnerstwa lokalnego – spotkania odbędą się na terenie
gmin z subregionu puławskiego oraz chełmsko - zamojskiego, łącznie do 2023r. zostanie
zrealizowane 720 spotkań, w spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele JST, PES oraz
wszystkie osoby fizyczne i prawne zainteresowane tematem ekonomii społecznej,
b) cykl powiatowych spotkań, łącznie na terenie subregionu puławskiego oraz chełmsko –
zamojskiego do 2023r. zostanie zorganizowane 18 spotkań (każde trwające 2 dni),
w spotkaniach udział będą brali przedstawiciele JST oraz administracji publicznej, spotkania
będą służyć budowaniu partnerstw rozwojowych na poziomie ponadlokalnym.
Osoby odpowiedzialne za animację lokalną – animatorzy lokalni, na terenie każdego z subregionów
jednemu animatorowi podlegać będzie obszar dwóch/trzech powiatów, zostanie zatrudnionych
6 animatorów, według następującego porządku:
SUBREGION PUŁAWSKI
a) animator lokalny na terenie powiatu biłgorajskiego i powiatu janowskiego
b) animator lokalny na terenie powiatu ryckiego i powiatu puławskiego
c) animator lokalny na terenie powiatu kraśnickiego i powiatu opolskiego
SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI
a) animator lokalny na terenie powiatu chełmskiego i m. Chełm
b) animator lokalny na terenie powiatu zamojskiego i m. Zamość
c) animator lokalny na terenie powiatu tomaszowskiego i powiatu hrubieszowskiego, powiatu
krasnostawskiego
Wszystkie działania w ramach animacji lokalnej są zgodne ze Standardami Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
Szkolenia
W ramach działań szkoleniowych na okres 2020-2023 zaplanowano realizację:
SZKOLENIA ,,AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”
a) szkolenia skierowane do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej
b) 30 grup szkoleniowych (15 w każdym subregionie),
c) czas trwania szkolenia 1 grupa x 1 dzień x 8 godz.
d) łącznie szkoleniami zostanie objęte około 300 osób (150 w każdym subregionie),
e) przykładowy program szkolenia: Ekonomizacja sektora pozarządowego (czym jest
ekonomizacja sektora pozarządowego, przykłady działalności odpłatnej i gospodarczej
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organizacji pozarządowych, jak zekonomizować własną organizację, współpraca NGO
z samorządem lokalnym, preferencyjne pożyczki na rozwój działalności), Finansowania
organizacji pozarządowych (przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych,
odpowiednie źródła dla poszczególnych organizacji).
SZKOLENIA ,,ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ”
a) szkolenia skierowane do wszystkich osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tematyką
ekonomii społecznej,
b) 10 grup szkoleniowych (5 w każdym subregionie),
c) czas trwania szkolenia 1 grupa x 3 dni x 8 godz.
d) łącznie szkoleniami zostanie objęte około 100 osób (50 w każdym subregionie),
e) przykładowy program szkolenia: rodzaje przedsiębiorstw społecznych, zasady zakładania
przedsiębiorstw społecznych, prawo w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych, specyfika
prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego, finansowe
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, planowanie działalności, księgowość,
koszty działania w tym obciążenia podatkowe, biznesplan.
SZKOLENIA ,,DROGA DO EKONOMII SPOŁECZNEJ”
a) szkolenia skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
b) 20 grup szkoleniowych (10 w każdym subregionie),
c) czas trwania szkolenia 1 grupa x 3 dni x 8 godz.
d) łącznie szkoleniami zostanie objęte około 200 osób (100 w każdym subregionie),
e) przykładowy program szkolenia: istota ekonomii społecznej, rodzaje podmiotów ekonomii
społecznej, ekonomia społeczna w województwie lubelskim, lokalny system wsparcia ekonomii
społecznej, jak założyć spółdzielnię socjalną.
SZKOLENIA ,,ZAKŁADANIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ”
a) szkolenia skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
planują założyć spółdzielnię socjalną lub zostaną zatrudnione w spółdzielni socjalnej,
b) szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które zostaną zatrudnione w spółdzielni
socjalnej w ramach dotacji,
c) 10 grup szkoleniowych (5 w każdym subregionie),
d) czas trwania szkolenia 1 grupa x 6 dni x 8 godz.
e) łącznie szkoleniami zostanie objęte około 80 osób (40 w każdym subregionie),
f) przykładowy program szkolenia: Istota spółdzielczości socjalnej, Spółdzielnia socjalna osób
prawnych – specyfika, Podejmowanie decyzji w spółdzielni socjalnej, Statut spółdzielni
socjalnej, Finansowe aspekty prowadzenia spółdzielni socjalnej, Współpraca spółdzielni
socjalnej z JST, opis planowanego przedsięwzięcia, nisze rynkowe, plan marketingowy, plan
inwestycyjny.
GRUPOWE DORADZTWO Z ZAKRESU INTEGRACJI SOCJALNEJ
a) doradztwo skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
planują założyć spółdzielnię socjalną lub zostaną zatrudnione w spółdzielni socjalnej,
b) doradztwo jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które zostaną zatrudnione w spółdzielni
socjalnej w ramach dotacji,
c) 10 grup szkoleniowych (5 w każdym subregionie),
d) czas trwania szkolenia 1 grupa x 5 dni x 8 godz.
e) łącznie szkoleniami zostanie objęte około 80 osób (40 w każdym subregionie),
f) przykładowy program szkolenia: budowanie i funkcjonowanie dobrego zespołu – cechy i
mechanizmy kierujące pracą w zespole, style i metody zarządzania zespołem, rozwój
umiejętności komunikacyjnych, komunikacja w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów
w zespole, asertywność, sztuka formułowania informacji zwrotnej – pozytywnej i negatywnej,
zadania i role w zespole, zarządzanie czasem, role w zespole.
Doradztwo kluczowe
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W ramach działań z zakresu doradztwa kluczowego na okres 2020-2023 zaplanowano realizację:
a) identyfikację potrzeb Klientów OWES,
b) przygotowanie indywidualnego planu postępowania (Indywidualna Ścieżka Wsparcia),
c) wdrożenie planu postępowania,
d) ocena działań w ramach indywidualnego planu postępowania.
Osoby odpowiedzialne za doradztwo kluczowe – doradca kluczowy oraz główny doradca kluczowy, na
terenie każdego z subregionów jednemu doradcy kluczowemu podlegać będzie obszar dwóch/trzech
powiatów (6 stanowisk pracy), według następującego porządku:
SUBREGION PUŁAWSKI
a) doradca kluczowy na terenie powiatu biłgorajskiego i powiatu janowskiego
b) doradca kluczowy na terenie powiatu ryckiego i powiatu puławskiego
c) doradca kluczowy na terenie powiatu kraśnickiego i powiatu opolskiego
SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI
a) doradca kluczowy na terenie powiatu chełmskiego i m. Chełm
b) doradca kluczowy na terenie powiatu zamojskiego i m. Zamość
c) doradca kluczowy na terenie powiatu tomaszowskiego i powiatu hrubieszowskiego, powiatu
krasnostawskiego
Dodatkowo zostaną zatrudnieni główni doradcy kluczowi (jeden główny doradca kluczowy na każdą
parę powiatów). Rolą głównego doradcy będzie nadzór nad koordynacją i kompleksowością
świadczonego wsparcia, w tym nadzór nad współpraca animatorów, doradców kluczowych, doradców
biznesowych oraz kadry doradców specjalistycznych.
Wszystkie działania w ramach doradztwa kluczowego są zgodne ze Standardami Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
Doradztwo biznesowe
W ramach działań z zakresu doradztwa biznesowego na okres 2020-2023 zaplanowano realizację:
a) ocenę sytuacji przedsiębiorstwa społecznego,
b) wsparcia w zakresie planu rozwoju,
c) wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
d) ocena i diagnoza potrzeb klientów konkretnego PS,
e) pomoc w przygotowaniu, wdrożeniu i ocenie planu działania PS.
Osoby odpowiedzialne za doradztwo biznesowe – doradca biznesowy, na terenie każdego
z subregionów jednemu doradcy biznesowemu podlegać będzie obszar dwóch/trzech powiatów
(6 stanowisk pracy), według następującego porządku:
SUBREGION PUŁAWSKI
a) doradca biznesowy na terenie powiatu biłgorajskiego i powiatu janowskiego
b) doradca biznesowy na terenie powiatu ryckiego i powiatu puławskiego
c) doradca biznesowy na terenie powiatu kraśnickiego i powiatu opolskiego
SUBREGION CHEŁMSKO-ZAMOJSKI
a) doradca biznesowy na terenie powiatu chełmskiego i m. Chełm
b) doradca biznesowy na terenie powiatu zamojskiego i m. Zamość
c) doradca biznesowy na terenie powiatu tomaszowskiego i powiatu hrubieszowskiego, powiatu
krasnostawskiego
Każde przedsiębiorstwo społeczne z obszaru subregionu puławskiego i subregionu chełmskozamojskiego ma przydzielonego konkretnego doradcę biznesowego, który czuwa nad sytuacją w PS
i wspiera w kluczowych decyzjach czy problemach.
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Wszystkie działania w ramach doradztwa biznesowego są zgodne ze Standardami Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
Coach ds. przedsiębiorczości społecznej
W ramach działań z zakresu OWES na okres 2020-2023 zaplanowano wprowadzenie nowej formy
wsparcia, która nie była realizowana w poprzednich latach funkcjonowania OWES. Na podstawie
poprzednich doświadczeń wprowadzono wsparcie w postaci coacha ds. przedsiębiorczości społecznej.
Coach odpowiedzialny będzie za pracę z grupą inicjatywną zainteresowaną utworzeniem PS, badaniem
poziomu motywacji Klientów OWES oraz ogólnym nadzorem nad poziomem zaangażowania
poszczególnych pracowników PS oraz osób potencjalnie możliwych do zatrudnienia w PS.
Doradztwo specjalistyczne
W ramach działań z zakresu doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw społecznych na okres
2020-2023 zaplanowano realizację następujących form wsparcia. Wsparcie specjalistyczne ma
charakter spotkań indywidualnych (doradca – Klient), spotkań w małych grupach (doradca – kilku
Klientów) lub wsparcia zdalnego (e-wsparcie poprzez kontakt mailowy, telefoniczny).Wszystkie
działania w ramach doradztwa specjalistycznego są zgodne ze Standardami Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Odpowiadają tematyką i zakresem ww. Standardom oraz indywidualnym
potrzebom przedsiębiorstw społecznych.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE PRAWNE
a) subregion puławski: 800 godzin
b) subregion chełmsko zamojski: 600 godzin
c) przykładowa tematyka wsparcia: prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
obowiązki pracodawcy względem pracownika.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE KSIĘGOWO-PODATKOWE ORAZ FINANSOWE
a) subregion puławski: 1410 godzin
b) subregion chełmsko zamojski: 1080 godzin
c) przykładowa tematyka wsparcia: rachunkowość PES, księgowość, pozyskiwanie źródeł
finansowania działalności.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE MARKETINGOWE
a) subregion puławski: 940 godzin
b) subregion chełmsko zamojski: 700 godzin
c) przykładowa tematyka wsparcia: planowanie marketingowe, polityka kształtowania cen
i optymalizacji kosztów.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE OSOBOWE
a) subregion puławski: 460 godzin
b) subregion chełmsko zamojski: 350 godzin
c) przykładowa tematyka wsparcia: zarządzanie konfliktem, zarządzanie pracownikami.
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) subregion puławski: 200 godzin
b) subregion chełmsko zamojski: 160 godzin
c) przykładowa tematyka wsparcia: pomoc w opracowaniu ofert w ramach zamówień
publicznych, monitorowanie zamówień publicznych.
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Szkolenia branżowe
W ramach działań OWES w okresie 2020 r. -2023 r. zaplanowano przeprowadzenie szkoleń
branżowych (szkoleń zawodowych) dla osób zatrudnionych lub planowanych do zatrudnienia
w przedsiębiorstwie społecznym. Szkolenia będą zgodne z branżą, w której funkcjonuje PS. Szkolenia
będą mieć na celu dostarczenie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do
pracy w PS (adekwatnie do potrzeb PS, potrzeb osób zatrudnionych).
Zaplanowano realizację:
a) szkoleń dla 90 osób na terenie subregionu puławskiego,
b) szkoleń dla 90 osób na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego.
Przykładowa tematyka szkoleń (na podstawie doświadczeń z poprzednich lat): kurs kucharski,
operator wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, kurs przedłużania rzęs,
animacja czasu dla dzieci.
Wszystkie działania szkoleniowe są zgodne ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

3.2. WSPARCIE FINANSOWE W OBSZARZE EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach działań OWES ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II” w okresie 2020 r. –
2023 r. zakłada się udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie 145 miejsc pracy w subregionie
puławskim oraz 145 miejsc pracy w subregionie chełmsko- zamojskim.
Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie w związku z tworzeniem miejsc pracy dla:
a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób
niepełnoletnich,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób ubogich pracujących,
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki
socjoterapii,
e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.
Zakłada się udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy poprzez:
a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego
miejsca pracy wynosi 21 020 zł, przewiduje się utworzenie maksymalnie 25 miejsc pracy w
subregionie puławskim i 25 miejsc pracy w subregionie chełmsko-zamojskim);
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, w tym
podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (maksymalna kwota
dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 zł, przewiduje się utworzenie
maksymalnie 80 miejsc pracy w subregionie puławskim i 80 miejsc pracy w subregionie
chełmsko-zamojskim);
c) subsydiowane zatrudnienie (maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 300zł x 12 miesięcy,
przewiduje się utworzenie maksymalnie 5 miejsc pracy w subregionie puławskim i 5 miejsc
pracy w subregionie chełmsko-zamojskim);
d) refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu
z subsydiowanym zatrudnieniem) (maksymalna kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca
pracy wynosi 21 020 zł, przewiduje się utworzenie maksymalnie 5 miejsc pracy w subregionie
puławskim i 5 miejsc pracy w subregionie chełmsko-zamojskim);
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e) dotację na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (maksymalna kwota dotacji
na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 zł, przewiduje się utworzenie
maksymalnie 35 miejsc pracy w subregionie puławskim i 35 miejsc pracy w subregionie
chełmsko-zamojskim).
Zakłada się tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych doświadczających wykluczenia
społecznego na podstawie innych niż bezrobocie przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 (w powyższych sferach zostanie utworzone minimum 40%
miejsc pracy w ramach projektu).
Zakłada się tworzenie nowych miejsc pracy w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych
wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony
rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne
produkty kulturowe (w powyższych sferach zostanie utworzone minimum 20% miejsc pracy w ramach
projektu).
Okres trwałości utworzonego miejsca pracy wynosi co najmniej:
a) 12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy;
b) 6 miesięcy, od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej – w przypadku
przedłużenia wsparcia pomostowego powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie
wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji).
Wsparcie pomostowe
Przedsiębiorstwom społecznym, które utworzą miejsca pracy będzie przysługiwało także wsparcie
pomostowe (na pokrycie obligatoryjnych opłat w pierwszym roku zatrudnienia). Finansowe wsparcie
pomostowe jest udzielane w formie comiesięcznej dotacji w maksymalnej wysokości do 1 800,00 zł
netto przez okres pierwszych sześciu miesięcy oraz w wysokości do 1 000,00 zł netto przez kolejne
sześć miesięcy.
Wsparcie pomostowe zostanie przyznane dla maksymalnie 280 osób, w tym:
a) 50 osób zatrudnionych w nowopowstałych spółdzielniach socjalnych;
b) 160 osób zatrudnionych w ramach bezzwrotnego wsparcie finansowego na tworzenie
nowych podmiotów ekonomii społecznej;
c) 70 osób zatrudnionych w ramach dotacji na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni
socjalnej.

4. KONCEPCJE PROMOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
4.1. KLUCZOWE SFERY ROZWOJOWE
W ramach działań OWES zaplanowanych na lata 2020-2023 zakłada się tworzenie nowych miejsc
pracy w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka
rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe (w powyższych
sferach zostanie utworzone minimum 20% miejsc pracy w ramach projektu, tj. minimum 58 miejsc
pracy, 29 na terenie subregionu puławskiego i 29 na terenie subregionu chełmsko-zamojskiego).
Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, składane w ramach powyższych obszarów, będą
otrzymywały punkty premiujące podczas oceny biznesplanów.
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Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wsparcie poprzez:
 dalszy rozwój PS zajmujących się selektywną zbiórką odpadów z terenów gmin subregionu
puławskiego i chełmsko zamojskiego (kontynuacja działań z okresu 2017-2020, kiedy
utworzono tego rodzaju spółdzielnię socjalną – Józefowskie Przedsiębiorstwo Zarządzania
Odpadami Spółdzielnia Socjalna, wsparciem została objęta również istniejąca spółdzielnia
świadcząca tego rodzaju usługi – Józefowski Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej
Spółdzielnia Socjalna);
 rozwój PS świadczących wysokiej jakości usługi sprzątania terenów gmin subregionu
puławskiego i chełmsko zamojskiego, w tym zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych
(kontynuacja działań z okresu 2017-2020, kiedy utworzono tego rodzaju spółdzielnię socjalną
– Spółdzielnia Socjalna Pionier w Modliborzycach).
Wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, tożsamości i edukacji
kulturowej
Wsparcie poprzez:
 dalsze wsparcie PS działających w ramach promocji lokalnej turystyki, w tym zaangażowania
w rozwój turystyki osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (kontynuacja
działań z okresu 2017-2020, kiedy wsparciem została objęta istniejąca spółdzielnia świadcząca
tego rodzaju usługi – Spółdzielnia Socjalna Centrum Turystyki Roztocze);
Wspieranie działań na rzecz solidarności pokoleń
Wsparcie poprzez:
 działania mające przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym po 50 roku życia;
 dalszy rozwój PS zajmujących się opieką nad dziećmi oraz ich rozwojem społecznym oraz
fizycznym na terenie gmin subregionu puławskiego i chełmsko zamojskiego (kontynuacja
działań z okresu 2017-2020, kiedy utworzono tego rodzaju spółdzielnię socjalną – Spółdzielnia
Socjalna Stonoga (żłobek), Spółdzielnia Socjalna Piccoland (plac zabaw dla dzieci, połączony
z kawiarnią gdzie mogą spotykać się rodzice i dziadkowie opiekujący się dziećmi)
 dalszy rozwój PS zajmujących się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych
i chorych na terenie gmin subregionu puławskiego i chełmsko zamojskiego (kontynuacja
działań z okresu 2017-2020, kiedy utworzono tego rodzaju spółdzielnię socjalną – Spółdzielnia
Socjalna Rodzinny Dom (dom opieki dla osób starszych), Annopolska Spółdzielnia Socjalna
Perspektywa, świadcząca usługi opiekuńcze na zlecenie ośrodka pomocy społecznej).
Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji
Wsparcie poprzez:
 dalsze prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do
dzieci i młodzieży (poprzez prezentacje w szkole) czy osób dorosłych (udział w szkoleniach na
temat ekonomii społecznej).
4.2. DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” poza
elementami wskazanymi we wcześniejszych punktach Planu działania OWES, planuje prowadzenie
promocji ekonomii społecznej na szczeblu wojewódzkim a także ogólnokrajowym, z wykorzystaniem
następujących narzędzi:
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a) udział w procesie przyznawania certyfikatów znaków jakości w zakresie ekonomii społecznej,
na poziomie krajowym i regionalnym,
b) udział w Targach Ekonomii Społecznej oraz zachęcanie PS do udziału w tego typu
wydarzeniach,
c) udział pracowników OWES w spotkaniach, konferencjach itp. poświęconych tematyce
ekonomii społecznej,
d) organizacja imprez, konferencji itp. związanych z promocją ekonomii społecznej,
e) organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli JST, PES w tym PS, na terenie subregionu
puławskiego, województwa lubelskiego a także organizacja zagranicznych wizyt studyjnych
dotyczących różnych form funkcjonowania ekonomii społecznejw Europie,
f) prowadzenie spotkań, lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu ekonomii społecznej,
g) udział pracowników OWES w działalności medialnej poświęconej tematyce ekonomii
społecznej (wywiady telewizyjne, radiowe, przygotowanie artykułów prasowych),
h) inicjowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami
społecznymi oraz sektorem prywatnym,
i) prowadzenie działań informacyjnych na temat ekonomii społecznej przy współpracy
z urzędami pracy, urzędami miast/gmin,
j) organizacja szkoleń poświęconych ekonomii społecznej,
k) prowadzenie strony internetowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
l) opracowanie katalogu spółdzielni socjalnych z obszaru subregionu puławskiego.

5. KONCEPCJE FINANSOWANIA
5.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W perspektywie od 2020 r. do 2023 r. działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej na podstawie umów podpisanych między
Zarządem Województwa Lubelskiego a Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw.
Finansowanie działalności OWES w 85% pochodzi ze środków europejskich, w 10% z budżetu
krajowego, natomiast 5% stanowią środki prywatne Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy
Staw (wkład własny).
Łączna wartość realizowanych zadań w ramach OWES w perspektywie od 2020 r. do 2023 r.
wyniesie:
a) Subregion puławski – 11 422 917,00 zł
b) Subregion chełmsko – zamojski – 11 125 389,00 zł

6. REZULTATY DZIAŁANIA OWES
6.1. WSKAŹNIKI EFETYWNOŚCIOWE
Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej II” do 2023 r. uregulowana jest realizacją następujących wskaźników efektywnościowych:
Subregion puławski
a) Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia PES – 3
b) Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej- 6
c) Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych
w definicji PS – 19
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d) Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 4
e) Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem – 2%
Subregion chełmsko - zamojski
a) Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia do
utworzenia PES – 6
b) Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej- 7
c) Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w
definicji PS – 34
d) Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 4
e) Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem –2%

6.2. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
Działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii
społecznej II” do 2023 r. uregulowana jest realizacją następujących wskaźników rezultatu i produktu:
Subregion puławski
a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu – 78
b) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 145
c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie – 310
d) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 186
e) Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS70
Subregion chełmsko - zamojski
a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu – 76
b) Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych – 145
c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie – 304
d) Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem – 182
e) Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS-70
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