SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE KPOWES
ZA OKRES 1.01.2014 – 31.12.2014
W okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA
realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego pt. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
III”.
W okresie sprawozdawczym do projektu przystąpiło 116 osób (w tym 79 kobiet) oraz 40
podmiotów ekonomii społecznej.
Realizowane w ramach projektu, w tym okresie formy wsparcia to m.in.:
- doradztwo ogólne,
- doradztwo specjalistyczne,
- usługi,
- szkolenia,
- centrum wsparcia spółdzielczości socjalnej.
Z doradztwa specjalistycznego skorzystały 43 osoby. Udzielono 428 godzin doradztwa
prawnego, marketingowego oraz z zakresu finansów i księgowości.
Wykonano 22 usługi dla podmiotów ekonomii społecznej, np. strona www, księga znaku,
roczna obsługa księgowa, opieka prawna.
Osobom zainteresowanym założeniem bądź prowadzeniem działalności w sferze ekonomii
społecznej udzielono 157 porad.
Zorganizowano 10 szkoleń dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osób
zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej, o tematyce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej
Budowanie wizerunku i PR przez PES
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zakładanie i prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej
Pisanie biznesplanu
Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność.

Łącznie w szkoleniach wzięły udział 103 osoby, w tym 78 kobiet. Wszyscy uczestnicy
szkoleń nabyli wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w
sektorze ekonomii społecznej.

CENTRUM WSPARCIA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ
W roku 2013 w ramach Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej wyłoniono 5 grup
inicjatywnych na rzecz powstania spółdzielni socjalnej. W 2014 grupy te wzięły udział w
szkoleniach podnoszących kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe. 25 osób ukończyło
szkolenia z zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, w zakresie:

- źródeł finansowania spółdzielni socjalnych,
- biznesplanu i finansach w spółdzielni socjalnej,
- marketingu i promocji w spółdzielni socjalnej,
- podstaw prawnych funkcjonowania spółdzielni socjalnych,
oraz warsztaty integracyjne dla każdej grupy inicjatywnej. U wszystkich osób nastąpił wzrost
wiedzy na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Łączna liczba godzin w
ramach Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej wyniosła 248 godzin. Ponadto każda z
grup została objęta opieką Indywidualnego Opiekuna dla przyszłych spółdzielni socjalnych.
W marcu 2014, 10 osobom udzielono dotacji inwestycyjnej na wkład do spółdzielni socjalnej.
W wyniku czego powstały 4 spółdzielnie socjalne. Każda z powyższych osób otrzymała
6-miesięczne wsparcie pomostowe. Po 6-miesięcznym okresie podstawowego wsparcia
pomostowego, 5 osobom udzielono przedłużonego wsparcia pomostowego.
Osoby, które otrzymały dotację inwestycyjną odbyły również szkolenia zawodowe:
- „Szkolenie Renowacja mebli” - 3 osoby,
- „Szkolenie z zakresu kadrowo-płacowego i rozliczeń ZUS” – 1 osoba,
- „Szkolenie Pielęgnacja i konserwacja zieleni” – 2 osoby,
- „Szkolenie Magazynier-hurtownik z obsługą wózka jezdniowego” – 2 osoby,
- „Szkolenie ArtCam i obsługa frezarko-plotera CNC” – 1 osoba,
- „Szkolenie Operator koparko-ładowarki, wszystkie typy, kl. III” – 1 osoba.
Spółdzielnie socjalne, które otrzymały dotację inwestycyjną zostały objęte doradztwem
Indywidualnego Opiekuna. Łącznie udzielono 115 godzin doradztwa.

W ramach funkcjonowania KPOWES prowadzono również działalność promocyjno –
informacyjną.
Zorganizowano 6 lokalnych debat na temat ekonomii społecznej, w których wzięło udział 68
osób:
1. 7.01.2014 „Źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej”
2. 14.05.2014 „Spółdzielnia socjalna utworzona przez osoby prawne jako alternatywna
forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
3. 13.06.2014 „Ekonomia społeczna szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu”
4. 9.09.2014 „Lokalna debata – wymiana dobrych praktyk”
5. 11.09.2014 „Lokalna debata na temat ekonomii społecznej”
6. 15.12.2014 „Podsumowanie działań KPOWES”.

6.06.2014 roku zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej na Starym Rynku w Bydgoszczy.
Wystawiło się 21 podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, ZAZ, WTZ, CIS,
stowarzyszenia i fundacje. Targi zostały poprzedzone 30-dniową kampanią reklamową w
środkach komunikacji publicznej. Wystawców reprezentowało łącznie 80 osób a szacowana
ilość odwiedzających 2 300 mieszkańców Bydgoszczy i okolic..

Systematycznie aktualizowana jest strona internetowa OWES www.kpowes.org.pl oraz
wysyłany jest newsletter.

