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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W OBSZARZE WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ, ZE WSKAZANIEM OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW
W 2015 ROKU

W skład konsorcjum tworzącego Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej wchodzi
łącznie 5 podmiotów:
1. Centrum Społecznego Rozwoju (Lider),
Partnerzy:
2. Gmina Dąbrowa Górnicza,
3. Miasto Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
4. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,
5. Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Podmioty tworzące konsorcjum ROWES w 2015 r. prowadziły intensywne działania w zakresie
wsparcia ES. Poza opisami zawartymi w pierwotnym wniosku akredytacyjnym, w 2015 r. prowadzono
systematyczne wsparcie dla istniejących i nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES)
i przedsiębiorstw społecznych (PS).
Wszystkie działania realizowane przez ROWES w 2015 r. były bezpłatne dla odbiorców i realizowane
były zarówno w siedzibach i lokalach ROWES (dostępnych dla osób niepełnosprawnych).
W ramach działań konsorcjum przeprowadzono w 2015 r.:


1973,5 godziny doradztwa dla PES. Realizowano doradztwo ogólne, biznesowe
i specjalistyczne (w tym: prawne, księgowe i marketingowe).



125 szkoleń dotyczących większości zagadnień istotnych dla PES (tworzenie i prowadzenie
PES/PS, zarządzanie, planowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, biznesplan,
marketing, prawo, finanse, umiejętności interpersonalne itd.).



281 spotkań animacyjnych i promujących przedsiębiorczość społeczną w środowisku
lokalnym, w tym:
o 43 spotkania animacyjne,
o 8 wizyt studyjnych,
o 152 spotkania informacyjne,
o 64 spotkania zespołów branżowych PES ,
o 14 wydarzeń typu: gale, targi, fora.
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W skutek działań ROWES liczba instytucji otoczenia ES, u których stwierdzono zaangażowanie we
wspieraniu PES na terenie woj. śląskiego wzrosła o 15 podmiotów (w tym JST). W 2015 r.
odnotowano także wzrost liczby podmiotów sektora prywatnego, korzystających z usług i produktów
PES o 11 podmiotów.
Dzięki zaangażowaniu zespołu ROWES podniesiono poziom aktywności zawodowej 145 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
ROWES korzysta ze sprawdzonych modeli biznesowych oraz z wypracowanych i wdrożonych dobrych
praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej, tworzenia i prowadzenia PES/PS, w tym działań o
charakterze reintegracyjnym.
Dzięki zaangażowaniu zespołu ROWES w 2015 r., konsorcjum ROWES osiągnęło następujące
rezultaty:
Rezultat
liczba grup inicjatywnych, powstałych dzięki wsparciu OWES
liczba JST lub ich jednostek organizacyjnych, które dzięki wsparciu OWES zaczęły
stosować społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
liczba PES, które dzięki wsparciu OWES podjęły działalność odpłatną pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą
liczba PES utworzonych dzięki wsparciu OWES, z podziałem na:

Liczba
zrealizowanych
działań
42
2
37
62



spółdzielnie socjalne, utworzone przy wsparciu OWES bez przekazania dotacji

3



utworzone NGO, prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną statutową

18



wsparte NGO, które podjęły działalność gospodarczą lub odpłatną statutową

37



utworzone PS w innej formie prawnej (np. spółka)

3



utworzone podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

1

liczba miejsc pracy powstałych w PES, utworzonych dzięki wsparciu OWES

70

liczba aktywnych gospodarczo PS, wspartych przez OWES (spośród ww.)

47



NGO

35



spółdzielnie socjalne

9

 inne przedsiębiorstwa (np. spółki)
liczba funkcjonujących PES, które dzięki wsparciu OWES skorzystały z instrumentów
finansowych

3
3
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Większość działań realizowana była ze środków własnych partnerów konsorcjum ROWES, w tym
z budżetów JST i środków NGO. Część działań realizowana była w ramach opisanych we wniosku o
akredytację projektów realizowanych w ramach poddziałania 7.2.2. POKL oraz stanowiła kontynuację
opisanych projektów (7.2.2 i 5.4.2. POKL). Od 1.09.2015. konsorcjum rozpoczęło realizację projektu
w ramach RPO WSL 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w godzinach
przedpołudniowych w dniu 31.12.2015.
Konsorcjum ROWES zarządzane jest przez Kierownika. W ramach konsorcjum odbywają się
systematyczne spotkania Grupy Sterującej oraz grup roboczych (ds. animacji, wsparcia biznesowego,
wsparcia PES, podmiotów reintegracyjnych oraz monitoringu i ewaluacji). Za każdą z grup roboczych
odpowiedzialny jest jeden z partnerów konsorcjum.
Zespół ROWES systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w ramach studiów, szkoleń, konferencji i
uczestnicząc w spotkaniach branżowych (OFSS, OSES, OFIP itp.). Rozwój kadry OWES jest
systematycznie monitorowany.
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