DZIAŁALNOŚĆ LUBUSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROKU 2018.
Celem działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. jest
kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie
zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim osobom zainteresowanym
działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej.
LOWES obejmuje swoim wsparciem następujący obszar:
a) Miasto Gorzów Wielkopolski
b) Powiat Gorzowski ziemski
c) Powiat Strzelecko-Drezdenecki
d) Powiat Świebodziński
e) Powiat Międzyrzecki
f) Powiat Żagański
g) Powiat Nowosolski
h) Powiat Wschowski (gmina Wschowa)
i) Powiat Słubicki (gmina Rzepin)
j) Powiat Żarski (gmina Łęknica)
Swoim wsparciem LOWES obejmuje:
- osoby fizyczne, zagrożone wykluczaniem społecznym, które z własnej inicjatywy zamierzają uzyskać
wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii
społecznej;
- osoby prawne, zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- podmioty Ekonomii Społecznej (PES), chcące rozwijać swoją działalność ekonomiczną, w tym
gospodarczą;
- przedstawiciele JST, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, wspierające osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane pozyskaniem wiedzy nt. ES i zakładaniem
przedsiębiorstw społecznych;
- przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę
organizacyjną na obszarze działania OWES, chcące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne;
- wszystkie inne osoby i podmioty zainteresowane ekonomią społeczną, jej działalnością, podmiotami i
usługami.
W roku 2018 kontynuowane są zadania rozpoczęte w latach wcześniejszych; kadra
merytoryczna prowadziła działania w zakresie rekrutacji osób z obszaru wykluczenia społecznego oraz
podmiotów ekonomii społecznej i osób przez nie delegowanych. Równolegle prowadzone były
spotkania z udziałem podmiotów ekonomii społecznej, 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. 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 edukacyjnym, promocyjnym i
informacyjnym, budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 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 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. Kadra merytoryczna prowadziła działania w zakresie doradztwa specjalistycznego
prowadzonego przez doradcę kluczowego i doradców specjalistycznych w zakresie marketingu,
finansów oraz prawa. Prowadzone są spotkania informacyjne przedsiębiorstw społecznych z zakresu
aspektów prawnych założenia PS, problemów prawnych w istniejących PS, finansów i marketingu w
prowadzeniu działalności. Zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla grup inicjatywnych i
pracowników przedsiębiorstw społecznych: Opiekun medyczny, Drwal – pilarz, MS Office Word + Excel,
Obsługa kas fiskalnych, Techniki estradowe, Układy klimatyzacji samochodowych, Opiekun osoby
zależnej, Konserwator terenów zielonych szkolenie, Kurs kucharski, Technolog robót wykończeniowych,
Brukarz, Monter rusztowań, Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, Prawo jazdy kat. B, B+E, C, C+E,
Operator koparko – ładowarki, Animator wypoczynku wypoczynku i sportu z elementami sportów całego
życia, Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych, Szkolenie CORELDRAW, Kurs kosmetyczny z wizażem, Makijaż permanentny,
Projektowanie wnętrz i mebli w programie TOPSOLID PLANNER, Pracownik profesjonalnego
sprzątania, Masaż klasyczny, Asystent osoby niepełnosprawnej. Stale prowadzone były szkolenia
specjalistyczne z obszaru ekonomii społecznej: szkolenie „Zawieranie umów cywilno-prawnych”,
szkolenie „Prawo zamówień publicznych”, szkolenie „Ustawa o ochronie danych osobowych RODO”,
szkolenie z zakresu VAT, szkolenie „Kontrola podatkowa i celno – skarbowa”.
W ramach swojej działalności LOWES w 2018 roku:
- zorganizował lokalne targi ekonomii społecznej w Gorzowie Wlkp., w Kłodawie, w Kostrzynie nad
Odrą, w Kożuchowie, w Nowej Soli, w Szprotawie i w Trzebiszewie, mające na celu promowanie
przedsiębiorczości społecznej, jej produktów i usług. W dniach 9-10 czerwca odbyły się w Gorzowie,
zorganizowane we współpracy z ROPS i OWES w Zielonej Górze, Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu
Społecznego o wymiarze regionalnym.
- przeprowadził 3 seminaria sieciujące pn. „Twarzą w twarz z przedsiębiorczością społeczną” w
Świebodzinie, Żaganiu i Gorzowie Wlkp..
- dla gorzowskich organizacji pozarządowych zorganizował: szkolenie „Ogólne Rozporządzenie o
ochronie danych (RODO) w teorii i praktyce” i trzydniowe szkolenie, połączone z grą terenową dla
przyszłych wolontariuszy i NGO pn. „Wolontariat w PES”.
- zorganizowano Kurs pedagogiczny dla przedstawicieli PES reintegracyjnych.
- w ramach porozumienia partnerskiego ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych
zorganizowano 2 edycje warsztatów SKUTECZNI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w
Lubniewicach.

- przeprowadził nabór na mini granty na inicjatywy lokalne przeznaczone dla PES, w wysokości 4500 zł.
przeznaczonych dla 50 podmiotów ekonomii społecznej.
- zorganizowano 3 wizyty studyjne na terenie województwa wielkopolskiego, których celem było
zapoznanie, przedstawicieli JST, PES, PS i innych zainteresowanych, z działalnością i dobrymi
praktykami podmiotów ekonomii społecznej. W wizytach udział wzięło ok. 60 osób;
- zorganizowano i przeprowadzono serię 8 audycji radiowych, nagrywanych i transmitowanych przez
Radio Zachód (posiadające zasięg ogólnowojewódzki) pn. Akademia przedsiębiorczości społecznej.
Audycje miały na celu przybliżenie mieszkańcom województwa tematyki ekonomii społecznej poprzez
formę rozmowy z przedstawicielami utworzonych w ramach LOWES PS i innych PES na temat ich
doświadczeń, sukcesów, problemów oraz oferowanych usług i towarów.
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; jest członkiem
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Sygnatariuszem Partnerstwa lokalnego na rzecz
ekonomii społecznej, członkiem Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 i Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy. 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.
LOWES w liczbach:
- 213 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem,
- 182 osoby z obszaru wykluczenia społecznego, które podjęły pracę w przedsiębiorstwach
społecznych,
- 13 utworzonych organizacji pozarządowych,
- 28 zbudowanych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

