EKONOMIA SPOŁECZNA MIEJSCE DLA KAŻDEGO
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Wspieramy ekonomię społeczną od 20 lat, pomogliśmy stworzyć kilkaset podmiotów ekonomii społecznej, w tym 30 spółdzielni
socjalnych, przyznaliśmy dotacje i wsparcie pomostowe na kwotę ponad 5 mln zł. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do projektu zapraszamy

/ osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotne i niepełnosprawe zainteresowane utworzeniem spółdzielni
socjalnej / grupy nieformalne/ inicjatywne / społeczności lokalne, które planują inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej /
organizacje pozarządowe, które chcą wzmocnić swój potencjał oraz zmierzające w kierunku prowadzenia działalności
gospodarczej / przedsiębiorstwa społeczne, zwłaszcza spółdzielnie socjalne i organizacje prowadzące działalność gospodarczą
/ podmioty reintegracji społeczno-zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), które chcą aktywizować uczestników swoich działań w
kierunku ES / samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne (PUP, OPS, PCPR) w zakresie tworzenia przyjaznych warunków do
rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych gminach i powiatach / przedsiębiorców zainteresowanych współpracą oraz
zakupem produktów i usług od podmiotów ekonomii społecznej.

Nasze usługi są bezpłatne

Odwiedź nas: eswip.pl / owies.org.pl /
Skontaktuj się z nami: Infopunkt 55 235 33 88

centrum
ekonomii
społecznej

Dotacje / wsparcie

Udzielamy wsparcia finansowego na założenie
i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie
20 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz
wsparcie pomostowe w okresie do 12 m-cy w kwocie
1850 zł.Służymy pomocą doradcy biznesowego
ukierunkowaną na rozwój nowopowstałych
i istniejących przedsiębiorstw społecznych.

Animacja / doradztwo

Inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy
tworzenie i rozwój inicjatyw, projektów, partnerstw
lokalnych ukierunkowanych na rozwój ekonomii
społecznej. Pomagamy wyjaśnić wszelkie kwestie
związane z tworzeniem i funkcjonowaniem
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
społecznych. Oferujemy doradztwo podstawowe
i specjalistyczne z zakresu: prawa, księgowości,
aspektów marketingowych i biznesowych. Dajemy
przestrzeń do działania – niezbędne miejsca dla
usług realizowanych przez podmioty ekonomii
społecznej.

Informacja / edukacja

Organizujemy spotkania, warsztaty, wysyłamy
newsletter, prowadzimy infopunkt i biblioteczkę ES.
Obsługujemy regionalną platformę sprzedaży
produktów i usług przedsiębiorstw społecznych
Targes.pl. Zapewniamy niezbędne przygotowanie
merytoryczne w postaci szkoleń, warsztatów, cykli
edukacyjnych i wizyt studyjnych.
Konsultujemy dokumenty strategiczne, tworzymy
partnerstwa lokalne, badamy i monitorujemy rozwój
ekonomii społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

