
Informacja o działalności KPOWES w obszarze wsparcia Ekonomii Społecznej, 

w okresie 01.06.2016r. – 31.03.2018r.  

 

 W okresie od 1 czerwca 2016r. wszelkie działania prowadzone przez Stowarzyszenie 

GINEKA w obszarze wsparcia ekonomii społecznej są finansowane ze środków UE w ramach 

projektu „Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV” z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, oś priorytetowa: Solidarne 

społeczeństwo, Działanie: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: Rozwój 

podmiotów sektora ekonomii społecznej o wartości 6.750.272,32 zł. oraz ze środków własnych 

Stowarzyszenia GINEKA, zwłaszcza działania promocyjne.  

Projekt ten jest kontynuacją dotychczasowych działań Stowarzyszenie, które nieprzerwanie 

od września 2009r. prowadzi OWES na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. 

Terenem działania KPOWES IV jest subregion bydgoski tj. M. Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, 

nakielski, sępoleński i tucholski.  

W styczniu 2017r. biuro OWES zostało przeniesione na ul. Sułkowskiego 17 w Bydgoszczy 

(również siedziba Stowarzyszenia) i tam są i będą prowadzone wszystkie działania związane z 

OWES przynajmniej do września 2019r. – czasu trwania projektu. Dzięki zmianie siedziby 

OWES został podniesiony standard pracy kadry ośrodka jak i komfort świadczenia usług.  

Działania prowadzone od czerwca 2016r. zmierzające do rozwoju ekonomii społecznej na 

terenie subregionu bydgoskiego można podzielić na 3 podstawowe obszary: 

1/ Animacja powoływania nowych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 

społecznej,  

2/ Inkubacja przedsiębiorstw społecznych,  

3/ Rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

w ramach których są realizowane następujące formy wsparcia, kierowane zarówno do PES, PS 

jak i osób zainteresowanych działalnością/pracą w obszarze ES (wielkości liczbowe podane za 

okres od 06’2016 do 03’2018):  

- doradztwo ogólne świadczone przez doradców kluczowych w zakresie wyznaczonym przez 

standardy OWES – ilość godzin 645 

- doradztwo specjalistyczne świadczone przez doradców specjalistycznych w zakresie 

wyznaczonym przez standardy OWES - ilość godzin - 885 

- szkolenia w zakresie wyznaczonym przez standardy OWES – ilość szkoleń 94 

- dotacje na tworzenie miejsc pracy w PS – ilość dotacji 37 



- wsparcie pomostowe na utworzone miejsca pracy – ilość wsparcia 30 osób 

- coaching/ monitoring – ilość godzin 389 

- wizyty studyjne – ilość wizyt 4 

- usługi marketingowe – ilość usług 4 

- usługi księgowe – ilość usług 11 

- szkolenia zawodowe – ilość szkoleń  14 

- działania informacyjne.  

W ramach w/w projektu w okresie od czerwca 2016r. do marca 2018r. Stowarzyszenie 

osiągnęło następujące rezultatu:  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

1/ Liczba grup inicjatyw., które w 
wyniku działalności OWES 
wypracowały założenia co do 
utworzenia PES 

Gr. 34 30 

2/ Liczba osób zagroż. ubóstwem 
lub wykl. społ., objętych 
wsparciem w programie 

Os. 105 170 

3/ Liczba PES objętych wsparciem PES 50 78 

4/ Liczba środowisk, które w 
wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu 
rozwój ES 

środowiska 21 13 

5/ Liczba miejsc pracy 
utworzonych w PS 

m-ca pracy 90 67 

6/ Liczba miejsc pracy 
utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób 
wskazanych w definicji PS 

m-ca pracy 24 2 

7/ Liczba miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty 
utworzonych w wyniku 
działalności OWES we wspartych 
PS 

etat 24 1 

8/ Liczba NGO prowadzących 
działalność odpłatną pożytku 
publ. lub działalność gospod. 
utworzonych w wyniku 
działalności OWES 

NGO 34 18 

9/ Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykl. społ.  

Os. 90 2 



pracujących po opuszczeniu 
programu 

10/ Procent wzrostu obrotów PS 
objętych wsparciem OWES 

Obroty  5% 0 

 


