
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ 

ROZWOJU KOBIET GINEKA 

ZA OKRES 1.01.2018 – 31.12.2018 

 

W okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA realizowało 

następujące projekty: 

 

1. „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej IV” współfinansowany ze środków 

Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. „Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Solcu 

Kujawskim, Dąbrowie Chełmińskiej i Brzozie w roku 2018 oraz realizacja zadań z zakresu 

edukacji prawnej” finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

3. Program Aktywności Lokalnej 

 

 

Ad 1  

Dane o działaniach: 

Animacja lokalna   

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej                                                                          
Środowisko to sformalizowana lub niesformalizowana grupa osób lub 
podmiotów pochodzących ze społeczności lokalnej.  
Przedsięwzięcie to aktywność realizowana w sposób sformalizowany lub 
niesformalizowany, która podejmowana jest przez dane środowisko i ma na 
celu rozwój ekonomii społecznej. 

5 

Liczba zawiązanych grup inicjatywnych, które w wyniku wsparcia OWES 
wypracowały założenia co do utworzenia PES, w jednej z następujących form: 
 ● przygotowanego lub złożonego wniosku rejestracyjnego PES, 
 ● utworzonego (zarejestrowanego) PES, 
 ● przygotowanego lub złożonego biznesplanu dotyczącego utworzenia PES. 
Grupa inicjatywna to sformalizowana lub niesformalizowana grupa osób lub 
podmiotów, którą łączy 
wspólny cel: utworzenie PES i która dla realizacji tego celu podejmuje wspólne 
działania prowadzące do utworzenia PES. 

13 

Liczba JST, które założyły PES lub PS przy wsparciu OWES                                                  
Proszę uwzględnić wszystkie JST, które w okresie sprawozdawczym były 
założycielem PES lub PS (liczy się fakt rejestracji podmiotu), pod warunkiem, że 
utworzony przez nie podmiot jest nadal aktywny.  

2 



Liczba JST i ich jednostek organizacyjnych, które w wyniku działań 
animacyjnych OWES kupiły produkty lub usługi od PES lub PS w ramach 
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od 
zastosowanego trybu zamówienia (przetarg, zapytanie ofertowe itp.)  
Proszę uwzględnić wszystkie JST, które w okresie sprawozdawczym zakupiły 
produkty lub usługi od PS/PES w wyniku działań animacyjnych OWES                                                                                                                                      

8 

Liczba PES, które dzięki działaniom OWES włączyły się w działalność partnerstw 
rozwojowych (sieciowanie, klastry, franczyzy itp.).   
Uwaga: przez partnerstwo rozwojowe rozumiemy wszelkie formy współpracy 
na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, nie tylko te związane z 
ekonomią społeczną.  
Uwaga: nie wliczamy tu PES włączających się w sieci lub partnerstwa 
organizowane na poziomie regionalnym przez ROPS 

16 

Wsparcie PES i PS   

Liczba istniejących PES przekształconych w PS przy wsparciu OWES  
Proszę uwzględnić tylko te podmioty, którym nadano status PS w okresie 
sprawozdawczym. 

0 

w 
tym: 

przekształconych przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia 
pomostowego udzielonego przez OWES 

0 

Liczba utworzonych nowych PS przy wsparciu OWES  
Proszę uwzględnić tylko te podmioty, którym nadano status PS w okresie 
sprawozdawczym. 

6 

w 
tym: 

utworzonych przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia pomostowego 
udzielonego przez OWES 

6 

Liczba utworzonych jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)                                                                                         
Proszę uwzględnić tylko te podmioty, które zostały wpisane do rejestrów w 
okresie sprawozdawczym. 

0 

Liczba pozostałych PES utworzonych przy wsparciu OWES                                                                                             
Należy wykazać liczbę innych PES powstałych przy wsparciu OWES poza 
wymienionymi w wierszach: 14, 16, 18. Proszę uwzględnić tylko te podmioty, 
które zostały zarejestrowane w KRS w okresie sprawozdawczym. 

5 

Liczba istniejących PES wspartych przez OWES w formie doradztwa lub szkoleń                                           48 

w 
tym: 

według 
rodzaju 
podmiotu 

liczba istniejących przedsiębiorstw społecznych                                                                                                                                   16 

liczba istniejących jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, 
ZAZ, WTZ) 

0 

Liczba PES wspartych w formie doradztwa lub szkoleń w zakresie 
korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych 

13 

w tym: liczba PES, które w wyniku udzielonego wsparcia 
finalnie skorzystały ze zwrotnych instrumentów 
finansowych (np. otrzymały pożyczkę) 
Należy wykazać liczbę PES, które OWES wspierał w 
ubieganiu się o pożyczkę, a po udzieleniu wsparcia 
otrzymal informację zwrotną od PES, że taka pożyczka 
została mu udzielona. Nie należy wykazywać w tym 
miejscu danych zbiorczych o udzielonych pożyczkach, 

3 



pochodzących od pośredników finanowych czy z 
innych źródeł.  

Liczba PES wspartych poprzez doradztwo lub szkolenia w procesie 
ubiegania się o zamówienia publiczne z zastosowaniem aspektów 
społecznych 

18 

w tym: liczba PES, które w wyniku udzielonego wsparcia 
finalnie zrealizowały zamówienie publiczne z 
zastosowaniem aspektów społecznych  
Należy  uwzględnić te zamówienia, na których 
realizację podpisano umowy w okresie 
sprawozdawcznym 

2 

Utworzone miejsca pracy w wyniku działań OWES        

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych       
UWAGA: Liczba miejsc pracy ogółem powinna odpowiadaćsumie z wierszy 29, 
30,31 i 32 oraz sumie z wierszy 33, 34. Suma z wierszy   29,30,31 i 32 musi być 
równa sumie wierszy 33 i 34.                                   
Za miejsce pracy uznaje się stanowisko pracy, zajmowane na podstawie 
umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w 
przypadku którego  wymiar czasu pracy odpowiada minimum 1/4 etatu.  

88 

w 
tym: 

według 
źródeł 
finansowani
a 

Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki dotacjom z EFS                                                         55 

Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki dotacjom z FP                                                         0 

Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki dotacjom z 
PFRON       

0 

Liczba miejsc pracy utworzonych bez udziału dotacji                                    33 

według 
rodzaju 
podmiotu 

Liczba miejsc pracy utworzonych w nowych PS                                                                    51 

Liczba miejsc pracy utworzonych w istniejących PS                                                                    37 

Liczba miejsc pracy utworzonych w PS, w ramach których pracownicy pracują 
na podstawie stosunku pracy (w tym spółdzielczej umowy o pracę).    
W wierszu należy wykazać wartość wskazaną w wierszu 28, tylko z 
wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. 

88 

w 
tym: 

Liczba utworzonych miejsc pracy, w ramach których pracownicy 
pracują na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty.     
Obliczeń należy dokonać poprzez zsumowanie wszystkich osób 
zatrudnionych na pełnym etacie oraz ułamków odpowiadających 
osobom zatrudnionym na części etatów.          

85,75 

 

 

 



 

Ad 2 

Zbiorcza informacja o udzielonych nieodpłatnych poradach prawnych 

III. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe 

1. Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej 

1.1 
oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 
zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

17 

1.2 
Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny 

49 

1.3 
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 
okresu powojennego 

0 

1.4 
legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa 

2 

1.5 dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat 85 

1.6 dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat 205 

1.7 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

0 

1.8 
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

3 

1.9 dokument potwierdzający ciążę 5 

2. Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej 

2.1 prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 19 

2.2 sprawa dotycząca rozwodu lub separacji 20 

2.3 sprawa dotycząca alimentów 40 

2.4 sprawa z zakresu prawa pracy 21 

2.5 sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 4 

2.6 
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa 
rzeczowego i spadkowego 

75 

2.7 sprawa z zakresu prawa rzeczowego 47 

2.8 sprawa z zakresu prawa spadkowego 83 

2.9 sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 22 

2.10 sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 9 

2.11 sprawa z zakresu prawa karnego 34 

2.12 sprawa z zakresu prawa podatkowego 8 

2.13 inne 17 

3. Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej 



3.1 
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o 
oprzysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach 

358 

3.2 wskazanie osobie uprawnionej sposobu  rozwiązania jej problemu prawnego 226 

3.3 

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowoadministracyjnym 

17 

3.4 

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym  lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym 

14 

4. Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 

4.1 poniżej 15 minut   

4.2 od 15 minut do 30 minut   

4.3 od 30 minut do 60 minut   

4.4 powyżej 60 minut   

5. Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.1 wiek 

5.1.1 poniżej 18 roku życia 1 

5.1.2 18–26 lat 39 

5.1.3 27-64 lata 31 

5.1.4 65 lat i powyżej 73 

5.2 Płeć 

5.2.1 kobieta 90 

5.2.2 mężczyzna 52 

5.3 wykształcenie 

5.3.1 wyższe 8 

5.3.2 policealne 3 

5.3.3 średnie zawodowe 25 

5.3.4 średnie ogólnokształcące 23 

5.3.5 zasadnicze zawodowe  43 

5.3.6 gimnazjalne 3 

5.3.7 podstawowe ukończone  39 

5.3.8 pozostałe 0 

5.4 średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

5.4.1 bez dochodu 8 

5.4.2 poniżej 800 zł 17 

5.4.3 od 800 zł do 2599 zł 102 

5.4.4 od 2600 zł do 3799 zł 14 



5.4.5 3800 zł i powyżej 3 

5.5 
liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy 

prawnej 

5.5.1 osoba samotna 44 

5.5.2 od 2 do 4 72 

5.5.3 powyżej 4 28 

6. Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej 

6.1 wieś 59 

6.2 miasto poniżej 10 000 mieszkańców  33 

6.3 miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców  50 

6.4 miasto od 25 000 – do 100 000 mieszkańców 0 

6.5 miasto powyżej 100 000 mieszkańców 2 

7. 
Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia o 

niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

7.1 orzeczenie o niepełnosprawności 3 

7.2 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 17 

IV. 
Dane dotyczące liczby osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych 

zbiorczych, oraz osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich danych 
zbiorczych 

Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych 144 

Liczba osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych 235 

 

 

Ad 3 

Osiągnięte wskaźniki: 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu programu – 10 osób. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu - 7 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu – 8 

4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 osób 

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie – 34 osoby. 

6. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 8 osób. 

7. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej – 20 osób. 

 


