
 

                                                          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 

 

Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider projekt „Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” na podstawie  

Umowy z Instytucją Pośredniczącą tj. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nr UDA-POKL.07.02.02-22-011/12-

02). 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Fundacją Regionalne Centrum Informacji                  

i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

Zrzeszeniem Pracodawców Pomorza oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

 

W ramach projektu w roku 2014 realizowane były zadania: 

 

1. Animatornia – zadanie realizowane przez Fundację Fundacją Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. 

W ramach zadania zatrudnieni Animatorzy (czterech animatorów podzielonych terytorialnie) 

pod kierownictwem Specjalisty ds. procesu animacyjnego rozpowszechniali idee ekonomii 

społecznej, spotykali się z osobami, grupami zainteresowanymi zakładaniem spółdzielni 

socjalnych czy organizacji pozarządowych, organizacjami pozarządowymi chcącymi się 

ekonomizować. W ramach zadania w roku 2014 zrealizowano ponad 600 spotkań na terenie 

objętym oddziaływaniem OWES. Ponadto animatorzy pracują wraz z edukatorami nad 

tworzeniem Lokalnych Modeli Ekonomii Społecznej. Biorą także czynny udział w działaniach 

sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej w swoim regionie a także na szczeblu 

wojewódzkim i ogólnopolskim. Animatorzy spotykają się także na spotkaniach wewnętrznych 
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gdzie omawiają wspólne problemy i wypracowują ich rozwiązania oraz podczas Kół 

Jakościowych całego zespołu projektowego.  

Wartość zadania w roku 2014 – 233 013, 09 zł 

 

2. Edukatornia – zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

W ramach zadania zatrudnieni Edukatorzy (czterech edukatorów podzielonych terytorialnie) 

pod kierunkiem Specjalisty ds. procesu edukacyjnego przy wsparciu pracownika ds. 

Administracyjno-technicznych realizowali działania mające na celu tworzenie w 

poszczególnych rejonach woj. Pomorskiego klimatu sprzyjającego rozwojowi ekonomii 

społecznej. Edukatorzy odbyli ponad 450 spotkań z instytucjami otoczenia biznesu, 

jednostkami samorządów terytorialnych, pracownikami Urzędów Pracy, Szkół, Instytucji 

Pomocy Społecznej. Zorganizowano także 7 szkoleń dla JST i NGO mających na celu 

przybliżyć kwestie związane z ekonomią społeczną w praktyce np. szkolenia z klauzul 

społecznych w Prawie Zamówień Publicznych. Edukatorzy pracowali także nad Lokalnymi 

Modelami Ekonomii Społecznej oraz brali czynny udział w wydarzeniach związanych z 

ekonomią społeczną. 

Wartość zadania w 2014: 271 565, 53 zł 

 

3. Koszyk usług – zadanie realizowane wspólnie przez  Fundację Fundacją Regionalne 

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku oraz Pomorską 

Specjalną Strefę Ekonomiczną. 

W ramach zadania realizowaliśmy wiele usług dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób 

zainteresowanych rozpoczęciem takiej działalności – tzw. Grup inicjatywnych. 

W ofercie Koszyka Usług  były szkolenia; doradztwo prawne, psychologiczne, zawodowe, 

doradztwo biznesowe, usługi księgowe, wizyty studyjne, usługi marketingowe, coaching 

rozwojowy i mentoring biznesowy. Zrealizowano ponad 100 usług (w tym księgowe, prawne 
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i marketingowe), ponad 120 dni szkoleń, ponad 2200 godzin doradztwa (w tym coachingu i 

mentoringu, doradztwo biznesowe, psychologiczne, prawne).  

Usługi są dostosowywane do potrzeb zgłaszanych przez Beneficjentów i na bieżąco 

realizowane przez Partnerów. Nad ich realizacją czuwali Specjalista ds. usług i szkoleń oraz 

Specjalista ds. doradztwa biznesowego. Kwestie związane z badaniem potrzeb były także 

realizowane przez Animatorów oraz Mentorów Biznesowych.  

Wartość zadania w 2014: 687 663, 42 zł 

 

4. Koła Jakościowe – zadanie realizowane przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

Zadanie polega na organizowani wyjazdowych spotkań dla zespołu projektowego. Każde ze 

spotkań ma określoną tematykę ale również jest czas by poruszyć kwestie problemowe i 

bieżące. W ramach zadania zorganizowano łącznie 12 dni wyjazdowych szkoleń dla kadry 

OWES, w których uczestniczyli członkowie zespołu zarządzającego, animatorzy, edukatorzy, 

mentorzy. Łącznie w ramach kół jakościowych w 2014 roku przeszkolono ponad 80 osób. 

Wartość zadania w 2014: 13 312,00 zł 

 

5. Społeczna odpowiedzialność biznesu – zadanie realizowane przez Pomorską Specjalną 

Strefą Ekonomiczną 

W ramach zadania zorganizowano dwa Fora Biznesowe – Fora Odpowiedzialnej 

Przedsiębiorczości w tematyce: „Czym jest CSR i jak wykorzystać social media do zarządzania 

relacjami?” oraz „Przedsiębiorczość +  Odkryj nowy wymiar współpracy w biznesie!”. Łącznie 

w forach wzięło udział ponad 150 osób. Były to wydarzenia promujące ekonomię społeczną 

wśród środowiska biznesu. Dodatkowo w ramach Forum mogły zaprezentować się Podmioty 

Ekonomii Społecznej wspierane przez OWES. 

W ramach zadania rozpoczęto także prace nad przygotowaniem Katalogów Podmiotów 

Ekonomii Społecznej.  
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Wartość zadania w 2014 – 18 913, 20 zł 

 

Zadanie 6 – Wsparcie finansowe os. zakładających/przystępujących/zatrudnianych w 

spółdzielniach socjalnych – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Gdański Obszar 

Metropolitalny 

W ramach zadania przyznaliśmy wsparcie dotacyjne 102 osobom. Dzięki temu powstało 17 

nowych spółdzielni socjalnych, wsparliśmy także 2 już istniejące. Wszystkie dotowane osoby 

spełniały warunki bycia zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie. 

Wszystkie osoby przed otrzymaniem dotacji wzięły udział w szkoleniach, doradztwie by jak 

najlepiej przygotować swoje plany biznesowe.  

Wartość zadania w 2014 – 1 954 600,00 zł 

 

Zadanie 7 – Wsparcie pomostowe os. zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych – zadanie 

realizowane przez Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny 

W ramach zadania wszystkie osoby wsparte środkami dotacji inwestycyjnej otrzymywały 

przez 6 miesięcy wsparcie pomostowe. Wsparcie pomostowe w wysokości 1400 zł na osobę 

spółdzielnie mogły przeznaczać na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem firmy np. 

opłaty czynszu, mediów czy środki obrotowe. Na podstawie opinii mentora biznesowego 

oraz Zespołu Zarządzającego większości spółdzielni wsparcie zostało przedłużone do 12stu 

miesięcy. 

Wartość zadania 2014 – 951 498, 31 zł 

 

Zadanie 8 – Promocja zatrudnienia w PES – zadanie realizowane przez Zrzeszenie 

Pracodawców Pomorza oraz Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny 
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W ramach tego zadania prowadzone były działania zmierzające do powołania klastra PES. 

Porozumienie o powołaniu klastra zostało podpisane podczas konferencji organizowanej w 

ramach tego samego zadania w dniu 7 listopada 2014. W ramach zadania zatrudniony 

Animator Klastra PES zorganizował ponad 10 spotkań klastrowych w różnej tematyce 

począwszy od przedstawienia zalet klastrów, przedstawienia dobrych praktyk klastrów 

biznesu oraz kwestii np. sprzedaży i zakupów grupowych. Ponadto zorganizowano 4 

spotkania sieciujące wyjazdowe dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w klastrze. W 

ramach zadania zorganizowano także dwudniową konferencje w której uczestniczyło ponad 

150 osób.  

Wartość zadania 2014- 58 891,12 zł 

 

Zadanie 9 – Szkoła Menadżerów Ekonomii społecznej – zadanie realizowane przez Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej 

W ramach zadania zorganizowano 3 edycje Szkoły Menadżerów. Szkoła menadżerów 

ekonomii społecznej to cykl ponad 100 godzin szkoleniowych mających wykształcić osoby do 

zarzadzania w podmiotach ekonomii społecznej. W 3 edycjach szkoły wzięło udział 45 

uczestników. Każdy z uczestników oprócz udziału w szkoleniach brał udział w coachingu oraz 

praktykach. 

SMES organizowany był przez koordynatora SMES przy wsparciu Pracownika ds. 

Administracyjno-technicznych. 

Wartość zadania 2014 – 80 054, 57 zł 

 

Zadanie 10 – Model długofalowy OWES – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie 

Gdański Obszar Metropolitalny 

W ramach zadania zatrudniony Ekspert Research and Development prowadził działania 

związane z wypracowaniem długofalowości OWES. Uczestniczył w wielu spotkaniach na 
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szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym i europejskim. Organizował 

także szkolenia trójsektorowe na których omawiane były kwestie przyszłości ekonomii 

społecznej. Dodatkowo powstawały opracowania np. dotyczące rozwiązań dla ekonomii 

społecznej stosowanych w innych krajach. Ekspert wspomagał także innych pracowników 

OWES np. w kwestii programów forów biznesowych czy konferencji. Ekspert zajmował się 

także wsparciem dla działań komunikacji zewnętrznej OWES oraz budowaniem marki OWES 

na zewnątrz.  

Wartość zadania 2014 – 23 987, 35 zł 

 

Zadanie 12 – Zarządzanie projektem – zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Gdański 

Obszar Metropolitalny 

W ramach zadania Kierownik OWES, Koordynator projektu, Specjalista ds. monitoringu i 

ewaluacji oraz Specjalista ds. finansowych organizowali pracę całego OWES. Kierownik dbał o 

realizację merytoryczną poszczególnych zadań oraz wspierał pracowników OWES. 

Koordynator projektu oprócz nadzorowania zadań związanych z przyznawaniem środków 

finansowych przy wsparciu Specjalisty ds. finansowych oraz specjalisty ds. monitoringu 

opracowywał Wnioski o płatność oraz inne dokumenty związane z realizacją projektu. 

Pracownik ds. finansowych zajmował się także kwestiami przekazywania środków partnerom 

oraz beneficjentom. Pracownik ds. monitoringu prowadził ewaluację projektu oraz bieżący 

monitoring a także obsługiwał narzędzie PEFS związane z przetwarzaniem danych 

uczestników projektu oraz Shrimp związany z udzielaniem pomocy publicznej. Koordynator 

projektu wraz z Kierownikiem oraz przy wsparciu Komitetu Sterującego utrzymywali stały 

kontakt z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowywali i wprowadzali zmiany do projektu. W 

ramach zadania prowadzona była także promocja projektu w oparciu o przygotowane 

materiały promocyjne.  

Wartość zadania 2014 – 249 633, 76 zł 
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Podsumowanie 

- Podsumowując na działania OWES w roku 2014 wydatkowano 4 724 857,64 zł.  

- Projektem objęto 703 (na planowane 700) osób; 

- 134 podmioty ekonomii społecznej otrzymały wsparcie merytoryczne za pośrednictwem 

OWES; 

- Utworzono 17 nowych spółdzielni socjalnych (na zaplanowanych 10) oraz wsparto 2 

istniejące spółdzielnie 

- Dzięki wsparciu merytorycznemu utworzono także 11 organizacji pozarządowych;  

- 102 osoby zyskały pracę (zostały zatrudnione w spółdzielni lub powołały spółdzielnię); 

ponad 40 podmiotów ekonomii społecznej zostało objętych wsparciem biznesowym.  


