OWES
wsparcie ekonomii społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to jednostka wspierająca rozwój
przedsiębiorczości społecznej. Wspiera osoby indywidualne zainteresowane
uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości społecznej,
podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Bezpośrednim celem działalności OWES jest wzrost zatrudnienia w sektorze
ekonomii społecznej.
Odbiorcami działań OWES są:
• osoby fizyczne, a w szczególności te zagrożone  wykluczeniem społecznym
i/lub zawodowym;
• grupy inicjatywne, które chcą założyć podmiot ekonomii społecznej lub
przedsiębiorstwo społeczne;
• podmioty ekonomii społecznej (fundacje i stowarzyszenia zajmujące się
szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych
marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym);
• przedsiębiorstwa społeczne;
• jednostki samorządu terytorialnego;
• firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej.

OWES W RAMACH SWOICH DZIAŁAŃ ZAPEWNIA:
ANIMACJĘ
DORADZTWO
SZKOLENIA
DOTACJE

ANIMACJA
Integracja środowiska:

• organizowanie spotkań
regionalnych poświęconych
wymianie doświadczeń,
planowaniu działań,
wypracowywaniu wspólnych
stanowisk i rekomendacji;
• dyskusja na forach, oparta na
wymianie wiedzy i doświadczeń
osób zaangażowanych
w działania Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej.

Reprezentowanie środowiska:

• podejmowanie interwencji
na szczeblu administracji
samorządowej;
• zabieganie o jasną i jednolitą
wykładnię prawa i rekomendacje
dla działań w obszarze ekonomii
społecznej.

Promocja działalności 		
środowiska:

• działań informacyjnych
skierowanych do sektora
ekonomii społecznej oraz jego
otoczenia;
• działań Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej;
• zasobów wiedzy o ekonomii
społecznej;
• produktów i usług podmiotów
ekonomii społecznej.

Informacja o:

• zawiązywaniu i rozwoju
partnerstw oraz sieci współpracy
lokalnych podmiotów, w tym
instytucji rynku pracy, integracji
i pomocy społecznej;
• zmieniających się przepisach
prawa dotyczących podmiotów
ekonomii społecznej.

DORADZTWO
Ogólne w zakresie:

• zakładania przedsiębiorstw społecznych (z uwzględnieniem
różnego rodzaju form prawnych i typów);
• zakładania podmiotów ekonomii społecznej (z uwzględnieniem
różnego rodzaju form prawnych i typów);
• rejestrowania działalności podmiotów ekonomii społecznej;
• przekształcania pomiotów ekonomii społecznej
w przedsiębiorstwa społeczne;
• możliwości pozyskania środków na finansowanie
przedsiębiorstw społecznych  i podmiotów ekonomii
społecznej;
• prowadzenia działalności statutowej w ramach ekonomii
społecznej.

Specjalistyczne w zakresie:

• prawnym: prowadzenia działalności gospodarczej w ramach
przedsiębiorstwa społecznego, prawnych aspektów działania
w sferze ekonomii społecznej, podatków – bezpośrednich
i pośrednich w działaniach podmiotów ekonomii społecznej oraz
obowiązków pracodawcy względem pracowników;
• księgowo-podatkowym: rachunkowości podmiotów ekonomii
społecznej, zobowiązań finansowych związanych z prowadzoną
działalnością, księgowości, płac i pochodnych oraz ubezpieczeń
społecznych;
• menadżerskim: zarządzania organizacją, zarządzania
pracownikami, zarządzania konfliktem w podmiocie ekonomii
społecznej i rozwiązywania konfliktów;
• finansowym: pozyskiwania źródeł finansowania działalności
wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowania
finansowego;
• marketingowym: planowania marketingowego, kształtowania
elastyczności ofertowej, polityki kształtowania cen i optymalizacji
kosztów, opracowań/modyfikacji strategii marketingowej
przedsiębiorstw społecznych, badania rynku, wypracowania
i wdrażania standardów obsługi klienta przez podmioty ekonomii
społecznej, nawiązania i rozwoju współpracy ze specjalistami
w zakresie projektowania produktów i usług.

Biznesowe w zakresie:

• branżowym: związanym z przedmiotem prowadzonej przez
podmiot ekonomii społecznej odpłatnej działalności
gospodarczej lub/i statutowej;
• poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych,
• przygotowania i pracy nad biznes-planem;
• negocjacji z instytucjami finansującymi doradztwo.

SZKOLENIA
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES:

• powoływanie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów
ekonomii społecznej;
• zarządzanie organizacją, finansami i zasobami ludzkimi
oraz planowanie strategiczne;
• aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności
w sferze ekonomii społecznej;
• tworzenie biznesplanów oraz planowanie działań
marketingowych  (badanie rynku, tworzenie strategii
cenowej, pozyskiwanie klientów, itp.);
• budowanie powiązań kooperacyjnych;
• restrukturyzacja działalności;
• zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii
społecznej o charakterze reintegracyjnym;
• umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy
lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw
społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Osobom, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne
proponowane są szkolenia wstępne dla członków grup
inicjatywnych.  Mają one przygotować uczestników do
wypracowania założeń dot. stworzenia podmiotu ekonomii
społecznej, przedsiębiorstwa społecznego lub zawiązania
partnerstwa.

Zakres tematyczny szkoleń dla grup inicjatywnych:

• powoływanie podmiotów ekonomii społecznej
i przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem
poszczególnych form prawnych;
• aspekty prawne, finansowe i rachunkowe działalności
w sferze ekonomii społecznej;
• komunikacja interpersonalna w partnerstwie/
organizacji;
• działania marketingowe w podmiotach ekonomii
społecznej przedsiębiorstwach społecznych;
• zasady podejmowania działań partnerskich, w tym
aplikowania o zewnętrzne środki finansowe
(partnerstwa projektowe);
• umiejętności społeczne (budowanie sieci współpracy
lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw
społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Tematyka szkolenia dobierana jest do potrzeb danej grupy
inicjatywnej.

DOTACJE
W Ośrodku Wsparcia Ekonomii
Społecznej można się starać o:

• dotacje na miejsca pracy dla osób
zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym czyli
możliwość 100 proc. finansowania
inwestycji (bez wkładu własnego
i opłat);
• wsparcie pomostowe dla
nowopowstałych miejsc pracy
(bezzwrotne wsparcie finansowe,
które można uzyskać na stworzenie
miejsc pracy. Zwykle trwa przez
6 miesięcy i realizowane jest w formie
częściowego finansowania
kosztów stałych funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Kwota wsparcia
pomostowego uzależniona jest
od dostępności środków, ustaleń
w danym subregionie, a także założeń
biznesplanu konkretnego
przedsięwzięcia).

Dofinansowanie na utworzenie
nowych miejsc pracy może
otrzymać:

• grupa inicjatywna, która założy
przedsiębiorstwo społeczne,
w tym przedstawiciele: organizacji
pozarządowych i jednostek
samorządu terytorialnego, którzy
chcą założyć przedsiębiorstwo
społeczne (spółdzielnię osób
prawnych);
• podmiot ekonomii społecznej, który
przekształci się w przedsiębiorstwo
społeczne,w tym: organizacja
pozarządowa prowadząca Centrum
Integracji Społecznej, która chce
przekształcić się w przedsiębiorstwo
społeczne.

Dotacje przyznawane są w oparciu
o regulamin udzielania wsparcia
finansowego.

Województwo mazowieckie w podziale na podregiony wraz ze wskazaniem Lidera OWES

Więcej informacji nt. Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj. mazowieckim
na stronie: http://es.mcps-efs.pl/owes1

