
MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 
Z LOKALNYM OŚRODKIEM 

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
NA MAZOWSZU                                                                        



Kim jesteśmy?

LOWES – Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony od 2011 r.  przez 

dwie warszawskie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 

Społecznych BORIS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Oferujemy wsparcie merytoryczne dla środowisk zainteresowanych działaniem na rzecz 

ekonomii społecznej. Wspieramy rozwój gospodarczy organizacji pozarządowych. Pomagamy 

mieszkańcom, działaczom, organizacjom i samorządom tworzyć przedsiębiorstwa społeczne 

na Mazowszu.

Posiadamy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości 

przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



Dla kogo?

1. przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą podjąć / rozwijać działalność 

ekonomiczną 

2. przedstawicieli JST, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, WTZ, CIS i KIS,

zainteresowanych wspólna pracą nad rozwojem ekonomii społecznej

3. mieszkańców zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej (np.

stowarzyszenia fundacji koła gospodyń wiejskich spółki non profit spółdzielni

socjalnej)

z powiatów:

* żyrardowskiego * sochaczewskiego * grójeckiego

* wołomińskiego * legionowskiego * otwockiego * mińskiego



1. LOWES dla podmiotów ekonomii społecznej

● zindywidualizowane wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej 

(coaching, doradztwo, superwizja, zakup usług, itp. )

● wsparcie grupowe dla sektora ekonomii społecznej   w tym podmiotów reintegracji 

społecznej (szkolenia,  spotkania, itp.) 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) to m.in.: 

* stowarzyszenie  * fundacja   * spółka non profit   * CIS   * KIS   * ZAZ   * WTZ   

* spółdzielnia socjalna   * spółdzielnia pracy   * spółdzielnia inwalidów i niewidomych

* zakład pracy chronionej   * koło gospodyń wiejskich   * podmiot działający na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła prowadzący 

działalność pożytku publicznego



Wsparcie będzie dopasowane do potrzeb danego podmiotu ekonomii społecznej, zarówno co do 

tematyki   jak i formy (stacjonarna lub zdalna – mail, telefon). Tematyka będzie wynikała z diagnozy potrzeb 

PES - będą to np. zagadnienia prawne, księgowe, reintegracyjne, marketingowe. 

Proces wsparcia będzie miał charakter długofalowy i kompleksowy. Każdy wsparty PES będzie mógł 

skorzystać z: 

• coachingu - wsparcie długofalowe nastawione na wypracowanie założeń strategicznych do rozwoju PES   

• doradztwa - jednorazowe spotkania nastawione na odpowiedź na konkretne pytania  

• superwizji - spotkania zespołowe wypracowujące środki zaradcze na obawy zespołu związane z 

ekonomizacją   

• zakupu usług finansowanych z projektu (voucher dla PES na usługę, szkolenie)

• szkoleń z tematów kluczowych dla ekonomizacji organizacji, takich jak m.in. zarządzanie podmiotem 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstwem społecznym, przygotowywanie ofert dla klienta, 

w tym samorządu, promocja, itp. 



2. LOWES dla samorządów

Indywidualne wsparcie dla samorządu – doradztwo z zakresu stosowania klauzul społecznych 

i innych narzędzi wspierających ekonomię społeczną w formie krótkich konsultacji 

(bezpośrednich i zdalnych) oraz długofalowego wsparcia w przypadku chęci pracy JST nad 

wpisaniem ekonomii społecznej do polityk publicznych.

• Doradztwo – spotkania lub konsultacje zdalne dla jednostek samorządu terytorialnego 

na temat zlecania zadań i wprowadzania klauzul społecznych do zamówień publicznych.  

• Coaching/długofalowe wsparcie – praca z samorządem z zakresu tworzenia polityk 

publicznych (np. programów współpracy z organizacjami pozarządowymi   strategii 

rozwoju   strategii rozwiązywania problemów społecznych   itp.) z uwzględnieniem 

obszaru ekonomii i przedsiębiorczości społecznej) 



3. LOWES dla mieszkańców 

Wsparcie grupowe dla mieszkańców nt. ekonomii społecznej:

spotkania edukacyjne z mieszkańcami organizowane na poziomie sołectw i gmin dla min. 6-10 

osób, na tematy np. wykorzystania inicjatywy lokalnej, funduszu sołeckiego, pisania ofert 

funduszy lokalnych, zakładania stowarzyszeń mieszkańców, kół gospodyń, itp.

Indywidualne wsparcie dla grup inicjatywnych mieszkańców, chcących założyć podmiot 

ekonomii społecznej:

• doradztwo - spotkania lub konsultacje zdalne dla mieszkańców wspierające mieszkańców 

w zakładaniu stowarzyszenia, fundacji czy innej formy prawnej PES. 

• coaching - długofalowe wsparcie grupy inicjatywnej w przygotowaniu jej do założenia 

PES. Poza kwestiami formalnymi (np. dokumenty, procedury) obejmuje też przygotowanie 

strategii działania, budowania zespołu organizacji, pozyskiwania środków na działalność, w 

tym działań ekonomicznych.



Źródła finansowania działań LOWES

1.  Środki Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w latach 2019 – 2021 

zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność  na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”. 

2. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego dystrybuowane w ramach konkursu

nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.



Zapraszamy do kontaktu:

• Stanisława Retmaniak: 
stanislawa.retmaniak@boris.org.pl tel. 884 883 148

• Magdalena Pachel: 
magdalena.pachel@boris.org.pl tel. 22 620 31 92 wew. 18

lowes.boris.org.pl
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