DZIAŁALNOŚĆ LUBUSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ROKU 2016.
Kadra merytoryczna rozpoczęła działania w zakresie rekrutacji os. fizycznych oraz
podmiotów i osób przez nie delegowanych przy zachowaniu wymogów grupy docelowej,
równości płci, predyspozycji fizyczno-psychiczny oraz standardów funkcjonowania OWES.
Sama rekrutacja poprzedzona została organizacją i animacją licznych spotkań z udziałem
podmiotów społecznych, przedstawicieli JST oraz osób indywidualnych, których celem było
przedstawienie w pierwszej kolejności zasad funkcjonowania LOWES, analizy potencjału,
potrzeb osób bezpośrednio mogących wchodzić w skład nowoutworzonych podmiotów oraz
wstępna diagnoza istniejących podmiotów.
Aktywność kadry wnioskodawcy wiązała się z wysokim stopniem zaangażowania i
mobilnością na całym terenie wynikającym z wniosku o dofinansowanie. Rezultatem spotkań
i konsultacji jest uzyskanie danych oraz pisemnego potwierdzenie przystąpienia do udziału w
projekcie w formularzach rekrutacyjnych dedykowanych odpowiednio 3 grupom docelowym
tj. podmiot, osoba przez niego delegowana oraz osoba indywidualna. Prowadzenie rekrutacji
poprzedziło nawiązanie współpracy z gminami, PUP, WUP, OPS, CIS, w zakresie delegowania
uczestników, ich ewentualnego ubezpieczania i wypłacania świadczeń integracyjnych.
Wynikiem odbytych wizyt jest również pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji do
podjęcia aktywnej pracy w środowisku lokalnym z możliwymi potencjalnymi grupami
inicjatywnymi, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.
Pobudzone grupy uczestniczyły w spotkaniach animacyjnych, w spotkaniach prowadzących
do budowania partnerstw i grup inicjatywnych.
Podjęto również działania zbliżające do powołania deklarowanych nowych PES, do
ekonomizacji NGO, do wsparcia przekształceń w PS, do zrozumienia i stosowania klauzul
społecznych oraz rozwoju usług użyteczności publicznej. W wyniku tych prac wsparciem
objęto 94 podmioty ekonomii społecznej i 293 osoby z obszaru wykluczenia społecznego. W
roku 2016 podjęto również kroki mające na celu ostateczne i docelowe ulokowanie siedziby
LOWES w budynku, zgodnym ze standardami OWES.
W przypadku działań animacyjnych wykonano zakres działań zbliżający do tworzenia i
wsparcia podmiotów obywatelskich, partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
Ważnym obszarem aktywności kadry merytorycznej jest wyszukiwanie i wspieranie lokalnych
liderów oraz animatorów.
W przypadku działań inkubacyjnych położono nacisk na aktywność służącą nabyciu
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS. Na
potrzeby wsparcia tych działań utworzono w 5 miejscach Lokalne Ośrodki Ekonomizacji i
Inkubacji Społecznej , tj. w Kostrzynie, Świebodzinie, Kożuchowie, Dobiegniewie i Gorzowie
Wlkp.
Podjęte działania zapewniły dostępność infrastruktury i wyposażenia w szczególności
dla osób niepełnosprawnych. Dokonano uzgodnień i opracowań materiałów informacyjnopromocyjnych. Utworzono i uruchomiono platformę informacyjną internetową, redagowaną
regularnie i merytorycznie przez redaktora portalu.

Dopełnieniem działań w tym zakresie jest prowadzenie bieżącej informacji w mediach
oraz mailowo i telefonicznie. Pracownicy zgłaszają bardzo duże zainteresowanie osób „z
ulicy” i taka osoba zawsze i bezwzględnie jest umawiana na spotkanie natychmiast w sytuacji
bieżącej dyspozycji pracownika merytorycznego. Oznacza to, że prowadzone działania
informacyjne są skuteczne i znajdują odzew wśród grupy docelowej. Osoby zrekrutowane
objęte zostały diagnozą terapeuty i brokera edukacyjnego, którzy wspólnie opracowali
indywidualne ścieżki edukacyjne, będące w następnych etapach wsparcia sugestia dot.
Wymaganego lub oczekiwanego zakresu interwencji. W pozostałych obszarach
merytorycznych wspierających prowadzone są aktywności m. in. tutora w domenach
problematycznych, specjalisty w domenie informacji i promocji, prawników w domenie
animacji i inkubacji procesu założycielskiego. Utworzono 4 partnerstwa projektowe w ramach
konkursu 7.4., 7.5, z tego 3 partnerstwa otrzymały dofinansowanie. Zgodnie z
harmonogramem zostało zorganizowane pierwsze Seminarium Sieciujące „Lubuski pakt na
rzecz ES”, pod patronatem Pani Elżbiety Polak Marszałka Województwa Lubuskiego gdzie
przy udziale 120 zaproszonych gości zostało odczytany list intencyjny Pani Minister Elżbiety
Rafalskiej przez Wojewodę Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka. Dla istniejących PS
prowadzone były działania z zakresu doradztwa biznesowego oraz warsztaty z zakresu
budowania biznesplanów poprzedzające udzielenie dotacji oraz wsparcia pomostowego i
pozafinansowego. Kadra merytoryczna rozpoczęła działania w zakresie doradztwa
specjalistycznego prowadzonego przez Doradcę kluczowego i doradców specjalistycznych w
zakresie marketingu, finansów oraz prawa. Przeprowadzono diagnozę istniejących PES pod
kątem oczekiwanego wsparcia, potencjału i przeważających problemów dot. trwałości i
funkcjonalności. Dokonano opracowania i wdrożenia systemu przyznawania dotacji i wsparcia
pomostowego oraz procedurę monitorowania utrzymania działalności i stanowisk pracy. W
rezultacie otrzymanego doradztwa i przejścia ścieżki wsparcia nastąpiło podpisanie umów o
przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego z dwoma instytucjami PES, w wyniki czego
nastąpiło również utworzono 6 miejsc pracy. Kadra merytoryczna pozostaje w stałym i
regularnym kontakcie w celu bieżącej oceny potencjału i zapotrzebowania na doradztwo
zrekrutowanych podmiotów, osób delegowanych oraz osób indywidualnych.
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