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1. Zmiany w Wytycznych w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa 

9 stycznia 2018 r. został opublikowany komunikat w 
sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.  

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w 
tym w szczególności do instytucji zarządzających 
regionalnymi programami. Wprowadzone zmiany 
wynikają m. in. z potrzeby dostosowania zapisów 
Wytycznych do zmian w Umowie Partnerstwa oraz z 
dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
włączenia społecznego. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do czwartej wersji 
Wytycznych obejmują: 

 zaktualizowanie zapisów demarkacji dotyczących 
m.in. grup docelowych między CT 8 i CT 9 w 
kontekście zmienionych w tym zakresie zapisów 
Umowy Partnerstwa; 

 zmiany w sposobie pomiaru efektywności 
społecznej i zatrudnieniowej; 

 schemat realizacji projektów Ośrodków Pomocy 
Społecznej/Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie w trybie pozakonkursowym i 
konkursowym; 

 preferencje dla rozwoju rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz dla realizacji kompleksowych 
projektów łączących wsparcie rodziny i wsparcie 
pieczy zastępczej; 

 wprowadzenie możliwości wsparcia o charakterze 
reintegracyjnym w ramach usług towarzyszących 
przyznaniu dotacji dla przedsiębiorstw 
społecznych oraz zwiększenie maksymalnej kwoty 
dotacji dla jednego podmiotu na tworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych; 

 rozszerzenie katalogu osób, dla których może 
zostać przyznana dotacja na tworzenie miejsc 
pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Wytyczne obowiązują od 9 stycznia 2018 r. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadom

osci/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-przy-okazji-

aktualizacji-wytycznych-w-obszarze-wlaczenia-

spolecznego-i-zwalczania-ubostwa/  

 

2.  Konkurs: Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych 

zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: 
„Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań 
w obliczu zagrożeń terrorystycznych”. Oferty należy 
składać do 29 stycznia 2018 r.  

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-przy-okazji-aktualizacji-wytycznych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-przy-okazji-aktualizacji-wytycznych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-przy-okazji-aktualizacji-wytycznych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/najwazniejsze-zmiany-wprowadzone-przy-okazji-aktualizacji-wytycznych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa/
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1. Edukację społeczną w zakresie bezpiecznych 
zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń 
terrorystycznych, w tym podczas podróży 
zagranicznych, poprzez m.in. kampanie 
informacyjne, organizację debat społecznych, 
warsztatów. 

2. Prowadzenie ogólnopolskich działań 
informacyjnych mających na celu zwiększenie 
świadomości w zakresie prawidłowego 
reagowania na potencjalne zagrożenia 
terrorystyczne, w szczególności podczas imprez 
masowych oraz w dużych skupiskach ludzi. 

Zadanie obejmować ma działania mające na celu 
upowszechnianie wiedzy na temat właściwych i 
bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń 
terrorystycznych. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ 
ZADANIA: 500 000,00 zł 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.  
-korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji 
Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z 
dopiskiem Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych 
zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych, 
-bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy 
ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-

ofert/25223,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-

spoleczna-dotyczaca-bezpiecznych-zachowan-w-ob.html  

 

3. 25 mln zł kredytów dla przedsiębiorstw społecznych 

zabezpieczonych gwarancją – BGK uruchamia program 

gwarancji z bankami spółdzielczymi 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o 

współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków 

spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i 

SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom 

ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, 

zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu 

Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom 

podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały 

ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. 

Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego 

podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł. 
 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2142331.html  

 

4. Zapowiedź: III edycja konsultacji tematów badań 

antydyskryminacyjnych 

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po 
raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania 
propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych.  

Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. 
równego traktowania jest zobowiązany, zgodnie z art. 17b 
pkt 2 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, do prowadzenia niezależnych badań 
dotyczących dyskryminacji ze względu na następujące 
przesłanki: płeć, rasa, pochodzenie etniczne i 
narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek i orientacja seksualna. 

W ramach konsultacji zostanie uruchomiony formularz 
elektroniczny, w który będzie należało wpisać krótki temat 
odnoszący się do jednej z w/w przesłanek oraz krótkie 
uzasadnienie dla tego wyboru. Rzecznik podda propozycje 
opinii ekspertów, m.in. by zapytać, czy podobne badania 
były już realizowane. Następnie dokona wyboru tematów 
do badań na lata 2019-2020. 

Badania nie będą zlecane autorom propozycji. Wybór 
podmiotu wykonującego badanie na zlecenie Rzecznika 
Praw Obywatelskich odbędzie się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady 
udzielania zamówień publicznych i wydatkowania 
środków budżetowych. 

Prosimy o refleksję i zaangażowanie w konsultacje. 
Wkrótce więcej informacji.  

Zobacz Raporty RPO dotyczące zrealizowanych badań: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-
traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo (seria zasada 
równego traktowania. prawo i praktyka) 

Szczegółowe informacje na stronie: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapowiedz-iii-
edycja-konsultacji-tematow-badan-
antydyskryminacyjnych  
 
 

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25223,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-spoleczna-dotyczaca-bezpiecznych-zachowan-w-ob.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25223,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-spoleczna-dotyczaca-bezpiecznych-zachowan-w-ob.html
https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25223,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Edukacja-spoleczna-dotyczaca-bezpiecznych-zachowan-w-ob.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2142331.html
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapowiedz-iii-edycja-konsultacji-tematow-badan-antydyskryminacyjnych
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapowiedz-iii-edycja-konsultacji-tematow-badan-antydyskryminacyjnych
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zapowiedz-iii-edycja-konsultacji-tematow-badan-antydyskryminacyjnych
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5.  Otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego 

Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w 
pierwszym otwartym konkursie Funduszu 
Obywatelskiego! Termin – 2 lutego 2018 r. 

Fundusz Obywatelski powstał po to, żeby umożliwić 
Polkom i Polakom przekazywanie darowizn i 1% podatku 
na niezależne inicjatywy obywatelskie. To właśnie one 
tworzą demokrację. W ramach otwartego konkursu część 
zebranych w Funduszu środków przekażemy na działania 
proponowane przez organizacje pozarządowe. 

Poszukujemy inicjatyw które: 

1) mieszczą się w co najmniej jednym z obszarów 
wspieranych przez Fundusz: 

 nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także 
działania adresowane do dorosłych w formie 
wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza 
dużymi miastami; 

 działania związane z ochroną integralności i 
praworządnością działania instytucji publicznych - 
organizacji i niesformalizowanych inicjatyw 
strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich 
zajmujących się kontrolą obywatelską, 
dziennikarzy prowadzących pogłębione badania 
nieprawidłowości i sygnalistów (whistleblowers); 

 działania zmierzające do ochrony praw 
obywatelskich i wartości konstytucyjnych; 

 działania zmierzające do budowania 
porozumienia – mediacje w sprawach 
publicznych; merytoryczna debata publiczna, 
oparta na faktach, w której buduje się zaufanie 
oraz uwzględnia głosy mniejszościowe; 

 prowadzenie otwartych procesów konsultacji w 
ważnych sprawach publicznych; 

 przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym; 
 rozwijanie mechanizmów niezależnego 

finansowania działań obywatelskich. 

2) preferowane są inicjatywy angażujące obywateli, w tym 
społeczności lokalne; 

3) preferowane są inicjatywy, które korzystają również z 
innych zasobów (np. sal, wolontariuszy, lokalnie 
zebranych środków). 

4) zrealizowane będą najpóźniej do 15 grudnia 2018 r. 

Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w 
Polsce: 

 fundacje, 
 stowarzyszenia, 
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające 

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania. 

Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach 
konkursu to 10 tys. zł. 

Nabór wniosków w ramach konkursu jest dwuetapowy. 

W pierwszej kolejności zapraszamy organizacje do 
zgłaszania wniosków wstępnych. 

Termin przesyłania wniosków wstępnych to 2 lutego 
2018 r. 

Szczegółowe informacje na stronie: 

http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy. 

 

6.  VII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana 

Młodzieży” 

 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 
ogłasza VII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana 
Młodzieży 2018”. W programie wspierane są i 
dofinansowywane projekty, których integralną częścią są 
elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o 
współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o 
historii i kulturze obu narodów. Program jest skierowany 
do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Wnioski 
można składać do 2 marca 2018 r. 

Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji 
pozarządowych. W dofinansowanych projektach może 
wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. 

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, 
interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? 
Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana 
Młodzieży 2018”! W ramach projektu wszystko jest 
możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie 
nauczyli się czegoś nowego! Wspólne warsztaty, gry, 
dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie wiedzy o 

http://www.funduszobywatelski.pl/konkurs-grantowy
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współczesnej Polsce i Rosji, ale przede wszystkim 
skutecznie zjednoczą uczestników projektu. 

Zapraszamy do udziału szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, 
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i samorządy 
terytorialne. Wniosek należy wypełnić w formie 
elektronicznej na stronie: 
http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/.  

Termin składania wniosków upływa 2 marca 2018 roku 
(liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do siedziby Centrum). 
Więcej informacji o programie w zakładce zgłoś się. 

Tematy wymiany: 

 Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co 
mówią o naszych społeczeństwach 

 Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i 
Rosji 

 Zawody przyszłości – człowiek vs. robot? 
 Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, 

żywienie a zdrowie 
 Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest 

zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się 
dla współczesnego człowieka ostatnim świętym 
rytuałem 

 Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – 
w czym wyraża się miłość ojczyzny 

Znajdziecie nas również na Facebeook'u: 
www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlod
ziezy/ 

Szczegółowe informacje na stronie: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150285.html  
 

7.  Obowiązki agencji zatrudnienia i instytucji 

szkoleniowych 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu 
Samorządu Województwa Pomorskiego przypomina: 
 
- agencjom zatrudnienia wpisanym do Krajowego 
Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) o obowiązku 
przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 
informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017 
do dnia 31 stycznia 2018 r. 
Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia 

należy składać poprzez stronę internetową 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 

 

-zarejestrowanym instytucjom szkoleniowym o 
obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 
kolejnym roku kalendarzowym poprzez złożenie w 
terminie od  1 do 31 stycznia 2018 r.  aktualnych danych 
w stosunku do danych zawartych w rejestrze. 
 
Wnioski o kontynuację działalności na rok 2018  należy 

składać poprzez stronę 

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris 

 

8.  Granty na innowacje społeczne 

 
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii realizuje 
obecnie projekt „Inkubacja innowacji społecznych w 
obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”. 
Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i 
przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez 
innowatorów z całej Polski, którymi mogą być zarówno 
organizacje i instytucje, jak też osoby fizyczne. 
 
W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu 
na innowacyjne rozwiązania w wysokości ok. 35 000 zł.  
Zachęcamy również  chętnych do składania wniosków na 
niższe granty na innowacje w wysokości  od 10 000 do 
15 000 zł.  

Nabór Grantobiorców do projektu będzie odbywał się w 

trzech edycjach, a sam projekt trwa do lipca 2019 r. 

Termin trzeciego naboru to 16 stycznia 2018 r. – 5 lutego  

2018r. Zachęcamy do składania formularzy 

rekrutacyjnych! 

Do składanego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć 

min.2 max.4 referencje środowiskowe. Mają być one 

wystawione w związku z ubieganiem się o grant. Prosimy 

o uwzględnienie w nich następującego sformułowania: 

Referencje wydaje się w związku z ubieganiem się o 

grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji 

społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób 

dorosłych”. 

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.inkubatorinnowacji.com 
 
 
 
 
 
 

http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html
http://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/
http://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2150285.html
http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
http://www.inkubatorinnowacji.com/
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9.  Ogłoszenie konkursowe z zakresu polityki społecznej 

– opieki paliatywnej 
 

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza otwarty konkurs 
ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 
ze zm.) na wspieranie wykonania w 2018 r. zadań 
publicznych w obszarze polityki społecznej z zakresu 
opieki paliatywnej. 
 
Wysokość środków publicznych na realizację zadań w 
2018 roku z zakresu opieki paliatywnej wynosi: 70.000,00 
zł. 
 
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć 
w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” 
udostępnionego na stronie witkac.pl do 6 lutego 2018 r., 
do godz. 15.00.  
 
Wersję papierową oferty lub „Potwierdzenie złożenia 
oferty”” z podpisami osób reprezentujących organizację 
zgodnie z zapisami w statucie, krs należy przesłać pocztą 
(obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w 
kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z 
adnotacją „Konkurs ofert 2018” do Słupskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. 
Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, w nieprzekraczalnym 
terminie do 6 lutego 2018 r., do godz. 15.00.  
 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2828.html 
 

10.  Ogłoszenie konkursowe dot. prowadzenia miejsc 

aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców 

i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” oraz „Babska 

szopa” 
 

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza otwarty konkurs 
ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie 
wykonania w 2018 r. zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, 
warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. 
„Męska szopa” oraz „Babska szopa”. 
 
W ramach konkursu wspierane będzie zadanie polegające 
na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, 
warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. 
„Męska szopa” oraz „Babska szopa”. 
 

Założenia projektu (priorytety) muszą obejmować: 
- udostępnienie warsztatów wyposażonych w niezbędne 
do aktywności rękodzielniczej narzędzia - przynajmniej 
dwa razy w każdym tygodniu trwania zadania, przez min. 
4 godziny dziennie (min. 8 godzin tygodniowo) w 
godzinach popołudniowych tj. od godz. 15.00 do 19.00, 
- wsparcie odbiorców zadania w zakresie instruktażu 
dotyczącego obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się 
w warsztatach, 
- wsparcie odbiorców zadania w zakresie wskazania 
najlepszych metod oraz materiałów służących realizacji 
wykonywanych własnoręcznie przedmiotów. 
 
W 2018 roku wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 
20.000,00 zł. 
 
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć 
w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” 
udostępnionego na stronie witkac.pl do 6 lutego. 2018 r., 
do godz. 15.00.  
 
Wersję papierową oferty lub „Potwierdzenie złożenia 
oferty”” z podpisami osób reprezentujących organizację 
zgodnie z zapisami w statucie, krs należy przesłać pocztą 
(obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w 
kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z 
adnotacją „Konkurs ofert 2018” do Słupskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. 
Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, w nieprzekraczalnym 
terminie do 6 lutego 2018 r., do godz. 15.00.  
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym 
terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2829.html  
 

11.  Ogłoszenie konkursowe dot. organizacji Słupskiego 

Kongresu Kobiet 
 

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA ogłasza otwarty konkurs 
ofert dla podmiotów uprawnionych na wsparcie 
wykonania w 2018 r. zadania publicznego polegającego 
na organizacji Słupskiego Kongresu Kobiet. 
 
W ramach konkursu wspierane będzie zadanie 
polegające na organizacji Słupskiego Kongresu Kobiet. 
Priorytet w konkursie: 
- co najmniej dwudniowe działania skierowane do kobiet, 
dotyczące spraw szczególnie istotnych dla kobiet, w tym 
działań służących wyrównywaniu szans i możliwości 

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2828.html
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2829.html
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kobiet w życiu publicznym obejmujące m.in. spotkania, 
debaty, warsztaty, pokazy filmowe. 
 
W 2018 roku wysokość środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 
7.000,00 zł. 
 
Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć 
w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC” 
udostępnionego na stronie witkac.pl do 6 lutego 2018 r., 
do godz. 15.00.  
 
Wersję papierową oferty lub „Potwierdzenie złożenia 
oferty”” z podpisami osób reprezentujących organizację 
zgodnie z zapisami w statucie, krs należy przesłać pocztą 
(obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć w 
kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z 
adnotacją „Konkurs ofert 2018” do Słupskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ul. 
Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, w nieprzekraczalnym 
terminie do 6 lutego 2018 r., do godz. 15.00.  
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym 
terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Szczegółowe informacje na stronie: 
http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2830.html  
 

12 .  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w 

Słupsku 
 

Zostań wolontariuszem w nowo powstającym regionie  
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w 
Słupsku. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” 
działa od ponad 20 lat w sześciu miastach w Polsce. Na 
początku 2018 roku rozpoczęliśmy tworzenie nowego 
regionu, w Słupsku. Aktualnie trwają poszukiwania 
wolontariuszy chętnych do włączenia się w działania 
Stowarzyszenia. 
 
Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie zdrowia 
fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu 
wzajemnej pomocy i solidarności. To zasadnicze 
przesłanie realizowane jest poprzez organizowanie akcji 
profilaktycznych, warsztatów edukacyjnych dla dzieci  
i młodzieży, działań na rzecz osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych.   
 
Wiele osób zastanawia się jakie zalety niesie za sobą 
zaangażowanie w wolontariat. Jest to pytanie trafne, 
ponieważ wolontariat powinien stanowić wymianę 
korzyści.  

Początkowa motywacja do wolontariatu bywa różna: 
czasami jest to chęć uzyskania „dodatkowych punktów” w 
szkole, promocja swojej działalności, chęć pozyskania 
klientów lub też zdobycia większej pewności siebie w 
relacjach i doświadczenia w pracy z grupą. Docelowo, 
priorytetem staje się ogromna satysfakcja wynikająca z 
tego, że czasami bardzo małym nakładem czasu  
i wysiłku można komuś w sposób widoczny pomóc i 
znacznie podnieść jakość życia swoich podopiecznych.  
 
Wszyscy wolontariusze Stowarzyszenia posiadają 
umowę o wolontariacie, korzystają ze szkoleń, 
warsztatów i spotkań integracyjnych. Mogą również 
liczyć na stałe wsparcie koordynatora regionalnego. 
 
Działania wolontariackie we „Flandrii” są podzielone na 
kategorie, z tego względu poszukujemy kilku grup osób: 

 Osoby od 16 roku życia (bez górnej granicy 
wiekowej), do działań w ramach wolontariatu 
domowego oraz działań akcyjnych. 

 Osoby z wykształceniem medycznym i 
okołomedycznym (pielęgniarki, fizjoterapeuci, 
psycholodzy, dietetycy, podolodzy, edukatorzy 
seksualni) do prowadzenia akcji profilaktycznych 
oraz projektów edukacyjnych.  

 Osoby od 16 roku życia, posiadające wiedzę i 
umiejętności w różnych ciekawych dziedzinach, 
którą chcieliby się podzielić w ramach zajęć 
warsztatowych. 
 

Zachęcamy wszelkie osoby zainteresowane działalnością 
SWP „Flandria” w Słupsku do kontaktu z Koordynatorem 
Regionalnym: Justyna Żywna tel. 664 999 879, 
flandria.slupsk@gmail.com oraz do odwiedzenia naszej 
strony internetowej: www.flandria.pl.  
 

13.  Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku  
 

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza lęborskie organizacje 
pozarządowe na bezpłatne wsparcie informacyjno-
doradcze oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania 
NGO.  
 
Pracownicy EDUQ dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godz. 09.00-15.00 w biurze Stowarzyszenia EDUQ , przy ul. 
Krzywoustego 1, pokój 135.  
 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Lęborka. 

 

 

 

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2830.html
mailto:flandria.slupsk@gmail.com
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14. OŚRODEK WSPARCIA W SUBREGIONIE SŁUPSKIM 

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
słupskim zaprasza do skorzystania ze świadczonego 
wsparcia. Biuro OWES mieści się w Słupsku, przy ul. 
Sienkiewicza 19 (II p.). Pracownicy dostępni są w godz. 
8.00-16.00. Punkt Informacyjny mieści się również            
w Lęborku ul. Krzywoustego 1.  
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje usługi 
na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
obejmujących: 

1. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji 
Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS);  

2. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; 

3. organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
gospodarczą, której zyski wspierają realizację 
celów statutowych, ZAZ oraz spółdzielnie, których 
celem jest zatrudnianie;  

4. inicjatywy o charakterze nieformalnym (w 
kontekście działań animacyjnych i formalizowania 
struktur); 

5. przedsiębiorstwa społeczne (PS), 
6. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), osoby 

fizyczne i przedsiębiorstwa. 
 
DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
Działania informacyjne dotyczą głównie oferty OWES, w 
tym m.in.: 

1. zasad uruchamiania PS, 
2. możliwych  do pozyskania środków na rozwój 

przedsiębiorstwa społecznego,  
3. zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

przez PES, 
4. zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci  

współpracy lokalnych podmiotów w tym instytucji 
rynku pracy, integracji i pomocy społecznej w celu 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,  

5. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 
podmiotów ekonomii społecznej, 

6. promowania przykładów dobrze prosperujących 
PES, czy też partnerstw działających z udziałem 
PES i partnerów społecznych. 

 
Informacje udzielane są: 

1. bezpośrednio - w biurze, przy ul. Sienkiewicza 19 
(II p.) oraz w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (I p.) 

2. telefonicznie - 59 840 29 20, 694 242 952 
3. mailowo - cio@cio.slupsk.pl  

 
 

4. podczas spotkań informacyjnych, seminariów,  
webinariów, konferencji. 

Materiały informacyjne, w tym oferta OWES, dostępne są 
w biurze CIO, przy ul. Sienkiewicza 19 (II p.) oraz w 
Lęborku ul. Krzywoustego 1, pok. 135  (I p.)  
 
WSPARCIE DORADCZE 
OWES świadczy doradztwo: ogólne, specjalistyczne oraz 
biznesowe.  
 
Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje m.in.: 

1) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych 
form prawnych i typów), 

2) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnych form 
prawnych i typów), 

3) rejestrowanie działalności PES, 
4) zewnętrzne finansowanie PS i PES, 
5) prowadzenie działalności statutowej ES. 

 
Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego 
obejmuje m.in.: 

1. w zakresie prawnym: prowadzenie działalności  
gospodarczej w ramach PS, prawe aspekty 
działania w sferze ES, podatki bezpośrednie i 
pośrednie w działaniach PES, obowiązki 
pracodawcy względem pracowników 

2. w zakresie księgowo – podatkowym: 
rachunkowość PES, zobowiązania finansowe 
związane z prowadzoną działalnością, księgowość, 
płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne 

3. w zakresie osobowym: zarządzanie organizacją, 
zarządzanie pracownikami, zarządzanie 
konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów 

4. w zakresie finansowym: pozyskiwanie źródeł 
finansowania działalności wraz ze wsparciem w 
przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe 

5. w zakresie marketingowym: planowanie 
marketingowe, kształtowanie elastyczności 
ofertowej, polityka kształtowania cen i  

optymalizacji kosztów, opracowanie/ modyfikacja 
strategii marketingowej przedsiębiorstw społecznych, 
badania rynku, wypracowania i wdrażania standardów 
obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój 
współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania 
produktów i usług. 

  
Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje 
m.in.: 

1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem 
prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 
lub/i statutowej odpłatnej 
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2. poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz 
rynkowych, przygotowania danych  i ofert 

3. przygotowanie i praca nad biznes planem, 
4. negocjacje z instytucjami finansującymi. 

 
WSPARCIE SZKOLENIOWE 
Wsparcie szkoleniowe obejmuje organizację                           
i prowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej            
i przedsiębiorczości społecznej. Szkolenia mają na celu 
przygotowanie do pracy w sektorze ekonomii społecznej, 
podniesienie kompetencji i kwalifikacji, ale również 
wzmocnienie obecnie funkcjonujących podmiotów 
ekonomii społecznej w określonej dziedzinie wiedzy. 
 
Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych przez OWES 
obejmuje m.in.: 

1. powoływanie przedsiębiorstw społecznych                  
i podmiotów ekonomii społecznej 

2. zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, 
zarządzanie finansami,      zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

3. aspekty prawa, finansowe, rachunkowe działalności  
 
w sferze ekonomii społecznej 

4. tworzenie biznes planów oraz marketing (badanie 
rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie 
klientów, itp.) 

5. budowanie powiązań kooperacyjnych 
6. restrukturyzacja działalności 
7. zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym 
8. umiejętności społeczne (budowanie sieci 

współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju  
przedsiębiorstw społecznych), kompetencje 
związane z pracą z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym 

9. szkolenia zawodowe i branżowe. 
 
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
OWES prowadzi działania na rzecz aktywnego wsparcia 
przedsiębiorstw społecznych (PS). Kompleksowa usługa 
wsparcia polega w szczególności na: 

1. pomocy w diagnozie potrzeb klienta oraz 
oczekiwanych efektów działania, 

2. pomoc w przygotowaniu planu działania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb 
klientów, 

3. wdrożeniu planu działania (szkolenia, doradztwo, 
wsparcie finansowe, itp.), polegającego  na 
organizowaniu i koordynowaniu wsparcia, 

4. monitorowaniu wdrożenia planu działania, 
5. ocenie rezultatów planowanych działań. 

 

WSPARCIE FINANSOWE 
OWES świadczy wsparcie finansowe na rzecz PS i PES, w 
oparciu o stosowny regulamin. Regulamin posiada 
kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne udzielania  
wsparcia finansowego, opisuje warunki w jakich wniosek 
o udzielenie wsparcia finansowego podlega odrzuceniu, 
zatwierdzeniu do dofinansowania lub jest kierowany do 
poprawy przez wnioskodawców. Regulamin zawiera tryb 
odwołania od decyzji OWES w sprawie udzielenia 
wsparcia finansowego. 
 
Merytorycznej oceny wniosku dokonuje zespół 
ekspertów, z których co najmniej jeden jest specjalistą w 
zakresie aspektów ekonomicznych prowadzenia 
działalności gospodarczej przez PES. 
Wsparciem finansowym może być objęty podmiot, 
któremu udzielono wsparcia finansowego, w okresie co 
najmniej obowiązywania umów o udzielenie wsparcia 
finansowego. 
 
WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU PARTNERSTWA 
OWES wspiera działania partnerskie na rzecz rozwoju 
 ekonomii społecznej. Współpraca z podmiotami 
zewnętrznymi dotycząca ES jest realizowana m.in. 
poprzez: 
 

1. współpracę w zakresie zagwarantowania PES 
dostępu do adekwatnych do jego potrzeb i 
najwyższej jakości usług (wymiana usług, 
współdziałanie na rzecz PES), 

2. współpracę z instytucjami zapewniającymi dostęp 
do wsparcia finansowego dla PES, 

3. wymianę informacji dotyczącą najbardziej 
atrakcyjnych produktów finansowych dla PES, 

4. wymianę doświadczeń.  
 
Działania partnerskie dotyczą nie tylko współpracy z 
zewnętrznymi podmiotami, ale także partnerami, którzy 
mają wspólnie prowadzić Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej.  
 
Zapraszamy! 
Centrum Inicjatyw Obywatelskich  
ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 
e-mail: cio@cio.slupsk.pl 
tel.: 59 840 29 20 

Punkt Informacyjny OWES  

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork 

e-mail: eduq.biuro@gmail.com  

tel.: 694 242 952 
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Biuletyn wydawany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 
  

 

 

Informacje zamieszczone w biuletynie pochodzą z portalu www.ngo.pl, 

serwisu regionalnego www.pomorskie.ngo.pl, strony internetowej 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz ze stron internetowych 

podanych w treści wiadomości. 

oprac. Małgorzata Kiernicka 

http://www.ngo.pl/
http://www.pomorskie.ngo.pl/
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