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1. Konkurs Grantowy „Moja Mała Ojczyzna” 

 
Od 9 października do 31 listopada 2017 r. można zgłaszać 
pomysły na projekty skierowane do społeczności 
lokalnych. Wniosek dostępny na stronie: 
www.dotacje.fundacjabgk.pl  
 
W konkursie mogą uczestniczyć: organizacje posiadające 
osobowość prawną np.: organizacje pozarządowe 
(fundacje, stowarzyszenia), ośrodki kultury, sportu              
i rekreacji, państwowe ośrodki opiekuńczo-edukacyjne 
(państwowe szkoły, przedszkola, żłobki, bursy szkolne, 
świetlice środowiskowe, biblioteki publiczne), organizacje 
nieformalne – członkowie społeczności lokalnych (koła 
gospodyń wiejskich, wspólnoty parafialne) na terenie całej 
Polski.  
 
Konkurs grantowy będzie przyjmował projekty mające na 
celu aktywizacje lokalnego środowiska, projekty 
integrujące społeczność, które będą poprawiać jakość ich 
życia, pielęgnować lokalny patriotyzm, wspierać edukację, 
sport i rekreację.  
 
Kapituła konkursowa wybierze 6 najlepszych projektów 
które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 30 tys. 
zł. następnie 8 projektów w wysokości do 20 tys. zł, oraz 
16 projektów w wysokości do 10 tysięcy złotych. 
 
Więcej informacji na stronie: 
http://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-
ojczyzna 
Informacja zaczerpnięta ze strony: Witryna Wiejska 
"Wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych" 
 

2.  XIII edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego 

Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 

 
Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do 

udziału w XXIII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka 

im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę 

Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego 

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających 

organizacji pozarządowych w obszarze polityki 

społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego 

województwa. 

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w 
sferze polityki społecznej i ochrony środowiska, tzw. 
dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe. Służyć ma to m.in. wzmocnieniu prestiżu 
sektora obywatelskiego, etosu pracy wolontarystycznej 
i poszerzeniu aktywności społeczności lokalnej. 

Laureaci zostaną przedstawieni i nagrodzeni podczas 
uroczystej Gali, która odbędzie się 1 grudnia 2017 roku, 
w Europejskim Centrum Solidarności. 

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie 
oraz sposobu głosowania znajdują się na 
stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/w 
zakładce: „regulamin nagrody". 

Termin składania wniosków nominujących daną 
organizację do Nagrody upływa 6 listopada 2017r. Do 
tego dnia, do godziny 16:00 wszystkie wnioski (również 
składane drogą pocztową) muszą wpłynąć do 
Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dotacje.fundacjabgk.pl%2F&h=ATND6YuS-QDjYwc_bTsg22a2Tm8CBM7ht0KdzfZ1iv1pwce572wMgkobBYqdYE_-iRXcIawJOjjQPa3OI2D3tbcuMe_h_YEFzM_0-ZO1rcEbYsgeUR1Z1PkVZ6AYWX4v73eyr-TDBR_0aiQy1a-fPraPJeN0uqinnTbeVjo2Bs8s--sbw-0JneIlpgVgKRUOt-4lqU5oRly3uR5TNiQf4v1och16W7b7WJ01_cNP5HatYnJYtdq1nKkOzPJulU5dlbiJMCpCCT53yid2KvC4ex26C8DZ
http://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna
http://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna
https://www.facebook.com/wwiejska/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wwiejska/?fref=mentions
http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/


 

       Projekt współfinansowany ze środków Miasta Słupska  

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 
Gdańsk tel. 58 344 40 39, e-mai: biuro@fundacjarc.org.pl 

Szczegółowych informacji udziela: Zofia Zelez-Richert, tel. 
58 344 40 39 , mail: zofia.richert@fundacjarc.org.pl 

 

3. Bezpłatny kurs „Sprzedaż w organizacji pozarządowej” 

 

Kurs przeznaczony jest dla tych przedsiębiorczych 
menedżerów i menedżerek, którzy podejmują ryzyko 
związane ze sprzedażą produktów lub usług                         
w organizacjach pozarządowych. 
 
Główne treści kursu: 

 Czym jest działalność statutowa odpłatna, a czym 
gospodarcza?  

 Jakie dodatkowe obowiązki wynikają z 
prowadzenia obu rodzajów działalności? 

 Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć 
działalność odpłatną lub gospodarczą? 

 Co wpływa na sukces w prowadzeniu biznesu? 

 Do czego służy biznesplan i jak go napisać? 
 
Kurs powstał na podstawie scenariusza Doroty 
Pieńkowskiej http://kursodrom.pl/pl/kursy/75/ 
 
Jest to bezpłatny kurs realizowany na platformie 
Kursodrom, która zawiera wiele przydatnych kursów dla 
organizacji pozarządowych i nie tylko.  
 

4. PFRON ogłosił konkurs „Samodzielni i skuteczni” 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs o zlecenie 

realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 

pn. „Samodzielni i skuteczni”.  

Wnioski należy składać do 8 listopada 2017 r. 

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty                 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych dotyczące: 

1. kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych 

na rynek pracy”; 

2. kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności 

osób niepełnosprawnych”; 

3. kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”; 

 

4. kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do informacji”; 

5. kierunku pomocy 5 „poprawa jakości 

funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”; 

6. kierunku pomocy 6 „upowszechnianie 

pozytywnych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej 

niepełnosprawności”. 

Więcej informacji na stronie: 

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-

aktualnosci/news/otwarty-konkurs-o-zlecenie-realizacji-

zadan-publicznych-w-formie-wsparcia-nr-42017-pn-

samodzie/  

5. Szkolenie „Dialog motywujący” 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza 

członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie do udziału w 

szkoleniach Dialog motywujący. 

Dialog motywujący - skuteczne wsparcie w procesie 
zmiany. 

Terminy szkoleń: 
13-15 listopada 2017r. 
15-17 listopada 2017r. 

Szkolenia odbędą się w Hotelu Szarlota - Kompleksie 
Wypoczynkowym w Kościerzynie, Szarlota 11, 83-400 
Kościerzyna (http://www.szarlota.pl). 

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny, uczestnicy ponoszą 
jedynie koszty związane z dojazdem. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  
b.perez@pomorskie.eu w terminie do dnia 6 listopada b.r. 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, pełnioną 
funkcję w zespole oraz reprezentowaną instytucję pracy. 

 
6.  Dotacje i refundacja kosztów doposażenia stanowisk 

pracy  

 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku wznawia 
przyjmowanie wniosków : 
 
 

mailto:biuro@fundacjarc.org.pl
mailto:zofia.richert@fundacjarc.org.pl
http://kursodrom.pl/pl/kursy/75/
http://platforma.kursodrom.pl/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarty-konkurs-o-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-formie-wsparcia-nr-42017-pn-samodzie/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarty-konkurs-o-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-formie-wsparcia-nr-42017-pn-samodzie/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarty-konkurs-o-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-formie-wsparcia-nr-42017-pn-samodzie/
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarty-konkurs-o-zlecenie-realizacji-zadan-publicznych-w-formie-wsparcia-nr-42017-pn-samodzie/
http://www.szarlota.pl/
mailto:b.perez@pomorskie.eu
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 dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej - dotacje 

 dla pracodawców w sprawie refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

Przyjmowanie wniosków pracodawców w sprawie 
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy oraz osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w tut. Urzędzie zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu 
lęborskiego odbywa się w terminie od 01-10 dnia każdego 
miesiąca. 
 
Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu, 
absolwentowi CIS i absolwentowi KIS lub opiekunowi 
jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podęcie 
działalności gospodarczej oraz na podjęcie działalności na 
zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych do 
zapoznania na stronie internetowej tut. Urzędu w 
zakładce dla bezrobotnych i poszukujących pracy/ 
finansowe formy wsparcia/ jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej natomiast  
 

 Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku, pok.103, tel. 

059 8667 127 lub 059 8667 128 

  

7.  Konkurs: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż 

bezpośrednia – prawa i zagrożenia”  

 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania         
i ochrony praw konsumentów przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty. Oferty należy składać do 6 
listopada 2017 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu 
Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 

Realizacja przedsięwzięcia pt.: „Konsumenci seniorzy a 
sprzedaż bezpośrednia - prawa i zagrożenia” Na realizację 
zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę: 40 
900,00 zł.  

Cel projektu: 
Podniesienie świadomości i uwrażliwienie osób starszych, 
które mogą stać się ofiarami nieuczciwej sprzedaży 
bezpośredniej. W ramach projektu, Seniorzy mają 
otrzymać wiedzę, na temat sposobów działania 
nieuczciwych sprzedawców a także dowiedzieć się jak 
reagować podczas wizyt sprzedawców w domach. 
 

Więcej informacjina stronie: 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2126451.html  
 

8. Bezpłatne wsparcie informacyjno-doradcze dla 

słupskich NGO! 

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza słupskie 

organizacje pozarządowe na bezpłatne poradnictwo w 

zakresie funkcjonowania NGO. 

 

Pracownicy CIO dyżurują w każdy wtorek i czwartek w 

godz. 15.00-18.30 w Słupskim Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. 

Niedziałkowskiego 6.  

 

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Miasta Słupska. 

 

 

9.  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. 

 

10. 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; 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2126451.html
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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 

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.: 

mailto:cio@cio.slupsk.pl
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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 

 
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 
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