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 Szczecin, 11 kwietnia 2017 

 

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

ZESTAWIENIE AKTUALNIE OFEROWANYCH USŁUG  

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego przesyłam 

zestawienie aktualnie oferowanych usług. Zaznaczam, że – w związku z otrzymaniem 

dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – wsparcie udzielanie jest 

nieodpłatnie. 

 

WSPARCIE ADRESOWANE DO LOKALNYCH SAMORZĄDÓW (BURMISTRZÓW/WÓJTÓW, 

RADNYCH, URZĘDNIKÓW) ZAINTERESOWANYCH WSPIERANIEM PROCESÓW PARTYCYPACJI 

ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI: 

 

 pomoc w przygotowaniu projektu uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej, której 

uchwalenie przez radę będzie wypełnieniem zapisów ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie i umożliwi mieszkańcom realizowanie niewielkich przedsięwzięć w swym 

bezpośrednim otoczeniu; 

 pomoc w przygotowaniu programu współpracy z organizacjami i przeprowadzenie 

procesu konsultacji projektu uchwały z organizacjami; 

 pomoc w przygotowaniu treści otwartego konkursu ofert na „wkłady własne”, dzięki 

któremu możliwe będzie dokonywanie montażu finansowego przez organizacje, które 

pozyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych; 

 pomoc w dokonaniu analizy otoczenia pod kątem możliwości powołania spółdzielni 

socjalnych osób prawnych, które mogłyby realizować zadania w lokalnej społeczności. 

 

W przypadku dodatkowych pytań lub zainteresowania ofertą proszę o kontakt pod nr 

telefonu: 509 591 345 lub za pomocą poczty elektronicznej: wojciech.spychala@owes.es 
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WSPARCIE DLA DZIAŁAJĄCYCH W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

SPOŁECZNYCH (SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE, PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NIEPUBLICZNE, 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ): 

 

 pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności wraz z przygotowaniem do udziału w 

konkursie dotacyjnym na dofinansowanie utworzenia miejsca pracy; 

 pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do instytucji wspierających; 

 usługi o charakterze doradczym oraz szkoleniowym. 

 

Byłbym zobowiązany przekazaniem niniejszej informacji przedstawicielom podmiotów 

ekonomii społecznej.  

Więcej szczegółów dotyczących udzielanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu: 509 

591 345 lub za pomocą poczty elektronicznej: wojciech.spychala@owes.es 

 

 

WSPARCIE DLA DZIAŁAJĄCYCH W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI PODMIOTÓW EKONOMII 

SPOŁECZNEJ (STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, KLUBY SPORTOWE) 

 

 usługi mające na celu wsparcie procesów służących rozszerzaniu skali oraz zakresu 

działalności prowadzonych przez organizacje (pomoc w przygotowywaniu ofert w 

konkursach grantowych, uruchamianie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

merytoryczne wspieranie bieżącego funkcjonowania podmiotu). 

 

Byłbym zobowiązany przekazaniem niniejszej informacji przedstawicielom podmiotów 

ekonomii społecznej.  

Więcej szczegółów dotyczących udzielanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu: 509 

591 345 lub za pomocą poczty elektronicznej: wojciech.spychala@owes.es 
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WSPARCIE MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA 

SPOŁECZNEGO LUB PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ (STOWARZYSZENIA, FUNDACJI, 

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, KLUBU SPORTOWEGO) 

 

 pomoc w procesie tworzenia oraz rejestracji podmiotu w sądzie; 

 usługi o charakterze inkubacyjnym (usługi księgowe, doradcze, promocyjne, 

szkoleniowe); 

 wsparcie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonego podmiotu. 

 

Więcej szczegółów dotyczących udzielanego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu: 509 

591 345 lub za pomocą poczty elektronicznej: wojciech.spychala@owes.es 

 

Informuję, że istnieje możliwość, by przedstawiciel OWES zaprezentował szczegóły 

oferowanego wsparcia na spotkaniu informacyjnym adresowanym do przedstawicieli 

podmiotów ekonomii społecznej lub osób zainteresowanych ich utworzeniem.  

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem takiego spotkania w Państwa lokalnej 

społeczności proszę o kontakt pod nr telefonu: 509 591 345 lub za pomocą poczty 

elektronicznej: wojciech.spychala@owes.es 

 

Strona internetowa z podstawowymi informacjami: http://owes.es/ 

 

 

 z wyrazami szacunku 

 

 
        Wojciech Spychała 
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