
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LUBUSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROKU 2017. 

 

W roku 2017 kontynuowane są zadania rozpoczęte w roku 2016; kadra merytoryczna 
kontynuowała działania w zakresie rekrutacji osób z obszaru wykluczenia społecznego oraz podmiotów 
ekonomii społecznej i osób przez nie delegowanych, przy zachowaniu wymogów o kwalifikowalności 
kosztów, cechy grupy docelowej, równości płci, predyspozycji fizyczno-psychiczny oraz standardów 
funkcjonowania OWES. Równolegle prowadzone były spotkania z udziałem podmiotów ekonomii 
społecznej, przedstawicieli JST oraz osób indywidualnych, których celem było przedstawienie w 
pierwszej kolejności zasad funkcjonowania OWES, analizy potencjału, potrzeb osób bezpośrednio 
mogących wchodzić w skład nowoutworzonych podmiotów oraz wstępna diagnoza istniejących 
podmiotów.   

Animacja LOWES koncentruje się na działaniach na rzecz ożywienia społeczności lokalnej 
poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności w obszarze ES, mających szczególnie na celu 
aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, wzmacnianiu  współpracy PES, 
JST oraz przedsiębiorcami, tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym 
poprzez działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym, promocyjnym i informacyjnym, budowanie 
partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Rezultatem prowadzonych 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.W 2017 r. LOWES stał się członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju  
Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele LOWES uczestniczyli w opracowaniu programu rozwoju ekonomii 
społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. LOWES nawiązał partnerstwo z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, 
który jest operatorem instrumentów finansowych przeznaczonych dla PS. Organizuje szkolenia dla PES 
tj. szkolenie z wnioskowania o środki w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych, w wyniku diagnozy 
potrzeb Centrów Integracji Społecznej przeprowadzono szkolenie „Kurs pedagogiczny dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu”, w partnerstwie ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych 
zorganizowano warsztaty „Skuteczni w zamówieniach publicznych”. LOWES angażuje się w różnorodne 
działania prowadzone na poziomie regionalnym i subregionalnym, dotyczące zatrudnienia, integracji 
społecznej, rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego, informując o potencjale 
ekonomii społecznej; bierze udział w spotkaniach informacyjnych, seminariach i konferencjach z 
obszaru ES. LOWES  ściśle współpracuje w zakresie wymiany informacji dot. ES z instytucjami 
regionalnymi i lokalnymi tj. PUP, OPS, Urząd Marszałkowski, Lokalne Grupy Działania, Euroregiony,  
JST, Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich itp.; angażuje  się  w  działania  prowadzone na 
poziomie  regionalnym  i  lokalnym (gmina, powiat), dotyczące zatrudnienia,  integracji  społecznej, 
rozwoju  gospodarczego, przedsiębiorczości  i  rozwoju  lokalnego. Kadra merytoryczna LOWES bierze 
udział w cyklu szkoleń Profesjonalista OWES" dla kadry merytorycznej w Poznaniu i Warszawie oraz 
"Profesjonalista OWES II stopnia" w Warszawie. 

 



 

 

 

W przypadku działań inkubacyjnych położono nacisk na aktywność służącą nabyciu wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PES i PS. Podejmowana działania 
mają miejsce, w dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, siedzibie OWES, Lokalnych 
Punktach Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej, tj. w Kostrzynie, Świebodzinie, Kożuchowie, 
Dobiegniewie i Gorzowie Wlkp. oraz w terenie – w siedzibach beneficjentów (mobilne punktu animacji i 
informacji). Osoby z obszaru wykluczenia społecznego, w ramach w/w ścieżki biorą udział w 
warsztatach psychoedukacyjnych oraz warsztatach integracyjnych z elementami event.  
W okresie sprawozdawczym w ramach działań animacyjnych i inkubacyjnych: 

- zorganizowano 32 edycje warsztatów psychoedukacyjnych, 

- zorganizowano 17 edycji trzydniowych warsztatów integracyjnych z elementami event, 

- zrekrutowano 96 instytucji, w tym 71 podmiotów ekonomii społecznej, 

- w projekcie w r. 2017 udział wzięło 260 osób w obszaru wykluczenia społecznego, w tym 151 
kobiet i 109 mężczyzn (z obszarów wiejskich: 162 osoby; 102 kobiety i 60 mężczyzn). 

 

W okresie sprawozdawczym LOWES zorganizował 7 edycji lokalnych targów ekonomii 
społecznej: w Bytomiu Odrzańskim, Gorzowie Wlkp., Małomicach, Kostrzynie nad Odrą, Deszcznie, 
Kożuchowie i Świebodzinie, mające na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej, jej produktów i 
usług. We współpracy z ROPS zorganizowano regionalne Lubuskie Targów Aktywności i Biznesu 
Społecznego w dniach 01-02 lipiec 2017 r., w Gorzowie Wlkp. Zorganizowane dwa spotkania sieciujące 
przeznaczone dla powiatów Nowosolskiego oraz Strzelecko Drezdeneckiego. Ten ostatni połączono z 
seminarium oraz otwarciem wyremontowanej siedziba Partnera – Stowarzyszenia Małej 
Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. Prowadzona jest internetowa platforma informacyjna, zawierając 
informacje dotyczące PES i PS tj. ogłoszenia o konkursach, prezentacje PS, działania promocyjne 
skierowane do PES i JST (targi i seminaria). Dopełnieniem działań w tym zakresie jest prowadzenie 
bieżącej informacji drogą mailową i telefoniczną oraz promowanie inicjatyw w mediach lokalnych i 
społecznościowych.  

Kadra merytoryczna prowadziła działania w zakresie doradztwa specjalistycznego 
prowadzonego przez doradcę kluczowego i doradców specjalistycznych w zakresie marketingu, 
finansów oraz prawa. Praca w/w uzupełniania była przez pracownika wspierającego pracę doradców. 
Każdy z doradców specjalistycznych odbywa dyżury w siedzibie LOWES, zgodnie z miesięcznym 
harmonogramem. Przez doradców prowadzone są spotkania informacyjne dla grup inicjatywnych 
przedsiębiorstw społecznych z zakresu aspektów prawnych założenia ps (statut, uchwały, formularze 
krs), problemów prawnych w istniejących ps, finansów i marketingu w prowadzeniu działalności w 
porozumieniu z pozostałymi pracownikami merytorycznymi. W ramach ścieżek beneficjentów doradcy 
pozostają w stałej współpracy z beneficjentami i animatorami oraz opiekunami inkubacji. 
Zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla grup inicjatywnych: brukarz, technolog robót 
wykończeniowych, opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, zzkolenia z zakresu bhp oraz opracowania 
systemu HCCP, kurs kucharski, konserwator terenów zielonych, monter rusztowań budowlano-
montażowych, metalowych, montaż i demontaż. Szkolenia zawodowe są wynikiem diagnoz 
indywidualnych i organizowane są pod katem profilu przedsiębiorstwa społecznego, w którym dany 
uczestnik projektu ma uzyskać zatrudnienie.  



 

 

 

W 2017 r. trwał nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe, którego warunki określa 
Regulamin, a ocena jest dokonywana przez Komisję Oceny Wniosków. Z grupami inicjatywnymi 
prowadzono doradztwo biznesowe–konsultacje dotyczące założenia i rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. Doradcy biznesowi prowadzili dyżury w siedzibie LOWES min. raz w tygodniu, zgodnie z 
harmonogramem miesięcznym. W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków, na którym rozpatrzono 
złożone wnioski o dotację i wsparcie pomostowe, przyznano 37 nowoutworzonym przedsiębiorstwom 
społecznym, tym samym tworząc 164 nowe miejsca pracy. Świadczone stale były usługi doradztwa i 
diagnozy PS, w tym w sposób mobilny na terenie objęty projektem. Prowadzony jest monitoring 
prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców biznesowych dla istniejących PS, które 
otrzymały dotacje na utworzenie stanowisk pracy. W trakcie monitoringu badana jest sytuacja 
ekonomiczna PS, poziom zatrudnienia oraz sprawdzane są dokonane zakupy z dotacji. Sprawdzane są 
wydatki ze wsparcia pomostowego zgodnie z katalogiem wydatków.  
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