Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej
- oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej
Jakości akredytowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie na
Rzecz Spółdzielni Socjalnych – instytucję od wielu lat działającą z sukcesami na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej w Polsce.
Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny.
Kiedy i gdzie?
WOES działa od października 2015 roku na terenie subregionu konińskiego, na który składają się:








Miasto Konin,
powiat koniński,
powiat wrzesiński,
powiat gnieźnieński,
powiat słupecki,
powiat kolski,
powiat turecki.
Dla kogo?

Zapraszamy do współpracy w szczególności:
 Podmioty ekonomii społecznej i ich kadrę zarządzającą oraz pracowników;
 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie;
 Osoby planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w podmiocie
ekonomii społecznej;
 Osoby prawne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej.

Strona

1) Wsparcie badawcze:
 diagnoza potrzeb środowiska lokalnego,
 stworzenie strategii rozwoju ekonomii społecznej w subregionie konińskim,
 badania marketingowe.
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Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej proponuje m. in. następujące wsparcie:

2) Inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju:
 spółdzielni socjalnych,
 podmiotów ekonomii społecznej,
 przedsiębiorstw społecznychi,
 spółdzielni uczniowskich.
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4) Wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii
społecznej:
 szkolenia dla osób fizycznych i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie tworzenia,
prowadzenia i pracy w tych podmiotach,
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3) Bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
i podmiotach ekonomii społecznej:
 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne i wsparcie pomostowe) na
tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych – maksymalnie 24 000,00 zł
na miejsce pracy i 120 000,00 zł na podmiot + wsparcie pomostowe w wysokości
1 750,00 zł na osobę (maksymalnie 5 osób na podmiot) przez pierwsze 6 miesięcy
prowadzenia działalności, z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy w wysokości
maksymalnie 1 000,00 zł na osobę,
 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na tworzenie miejsc pracy dla
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w istniejącym
przedsiębiorstwie społecznym – maksymalnie 24 000,00 zł na miejsce pracy
i 120 000,00 zł na podmiot,
 bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje inwestycyjne) na tworzenie miejsc pracy dla
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii
społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów
w przedsiębiorstwa społeczne – maksymalnie 24 000,00 zł na miejsce pracy
i 120 000,00 zł na podmiot,
 staże połączone z reintegracją społeczną i zawodową,
 doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania
przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i
kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni
samodzielnego funkcjonowania – dla nowoutworzonych przedsiębiorstw społecznych,
 pomoc w otrzymaniu dotacji z PUP na tworzenie nowych miejsc pracy
w spółdzielniach socjalnych,
 usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
 pomoc w zakresie inkubacji przedsiębiorstw społecznych.





szkolenia miękkie dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych
w zakresie nabywania nowych umiejętności,
warsztaty integracyjne dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych
i podmiotów ekonomii społecznej,
szkolenia zawodowe dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych.

5) Wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii
społecznej:
 doradztwo kluczowe i biznesowe na rzecz powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 doradztwo prawne,
 doradztwo finansowe,
 doradztwo i usługi marketingowe (w tym opracowanie pełnej strategii marketingowej),
 doradztwo i usługi księgowe,
 doradztwo pracownika socjalnego,
 mentoring biznesowy,
 tutoring/coaching,
 animacja partnerstw lokalnych,
 pomoc w poszukiwaniu i utrzymaniu partnerów biznesowych,
 restrukturyzacja działalności,
 sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 inne związane z działalnością przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii
społecznej.
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7) Wsparcie edukacyjne:
 działania edukacyjne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat
ekonomii społecznej oraz spółdzielni uczniowskich,
 tworzenie spółdzielni uczniowskich,
 warsztaty edukacyjno-hospitacyjne dla szkół wyższych,
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6) Wsparcie promocyjne i marketingowe:
 kampanie promocyjne przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
w radiu i telewizji,
 wydanie broszur promujących podmioty ekonomii społecznej i przedsięborstwa
społeczne z subregionu konińskiego,
 artykuły sponsorowane na temat podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych,
 doradztwo i usługi marketingowe, content marketing,
 promocja sektora gospodarki społecznej, usług i produktów podmiotów ekonomii
społecznej,
 tworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczosci społecznej poprzez organizację
eventów, konferencji i spotkań sieciującycyh i promocyjnych.




organizacja spotkań informacyjnych na temat sektora ekonomii społecznej dla lokalnej
społeczności,
wizyty studyjne.

8) Działania sieciujące:
 sesje dialogowe,
 wizyty studyjne w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii
społecznej,
 zagraniczne Warsztaty Wymiany Doświadczeń,
 organizacja Wielkopolskich Forów Ekonomii Społecznej,
 organizacja Wielkopolskich Spotkań Sieciujących dla podmiotów reintegracyjnych.

Kontakt:
Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. 3 maja 26
62 – 500 Konin
www.woes.pl
woes@spoldzielnie.org
tel. 63 245 58 29
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. D. Chałpowskiego 15/1
61 – 504 Poznań
www.spoldzielnie.org
biuro@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66
Dział animacji lokalnej i partnerstw
Anna Giżycka – animatorka partnerstw lokalnych
anna.gizycka@spoldzielnie.org
tel. 512 212 242
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Dział doradztwa
Dawid Zbawicki – doradca kluczowy
dawid.zbawicki@spoldzielnie.org
tel. 665 999 097
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Dział inkubacji i wsparcia finansowego
Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PES
maria.lewandowska@spoldzielnie.org
tel. 63 245 58 29

Poprzez przedsiębiorstwo społeczne rozumie się podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność
gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:


integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem
zatrudnienia tych osób:
- zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o
których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
- zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności;



lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego
w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów
prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w pkt. powyżej;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców,
akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa
jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w
przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku
publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
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c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej
posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś
wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.
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