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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W OBSZARZE WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ, ZE WSKAZANIEM OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW
W LATACH 2012-2014

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 okresie 2012-2014 r. prowadziły intensywne działania
w zakresie wsparcia ES. Poza opisami zawartymi w przedmiotowym zestawieniu, w okresie 20122014 r. prowadzono systematyczne wsparcie dla istniejących i nowych podmiotów ekonomii
społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS). Wsparcie realizowane było między innymi
poprzez doradztwo, szkolenia, wsparcie rozwoju partnerstw międzysektorowych, promocję
przedsiębiorczości społecznej, wsparcie w tworzeniu nowych podmiotów ES i rozwijaniu już
istniejących, a także wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Wszystkie działania realizowane przez podmioty wchodzące w skład konsorcjum ROWES w okresie
2012-2014 r. były bezpłatne dla odbiorców i realizowane były zarówno w siedzibach i lokalach
konsorcjum ROWES (dostępnych dla osób niepełnosprawnych).
W omawianym okresie ROWES korzystał 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.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dzięki zaangażowaniu zespołu ROWES w okresie 2012-2014 r., konsorcjum ROWES osiągnęło
następujące rezultaty:

Rezultat

Liczba grup inicjatywnych
Liczba JST, lub ich jednostek organizacyjnych, które dzięki wsparciu ROWES zaczęły
stosować społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
Liczba PES, które dzięki wsparciu ROWES podjęły działalność odpłatną pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą
Liczba PES utworzonych dzięki wsparciu ROWES, w tym:

Liczba
zrealizowanych
działań
239
5
125
326

 spółdzielnie socjalne utworzone przez ROWES poprzez przekazanie dotacji

10

 spółdzielnie socjalne utworzone przez ROWES bez przekazania dotacji

10

 utworzone organizacje pozarządowe, które podjęły działalność gospodarczą lub
odpłatną działalność statutową
 wsparte organizacje pozarządowe, które podjęły działalność gospodarczą lub
odpłatną działalność statutową
 utworzone przedsiębiorstwa społeczne w innej formie prawnej (np. spółka)
 utworzone podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)
Liczba miejsc pracy powstałych w PES, utworzonych dzięki wsparciu ROWES
Liczba aktywnych gospodarczo przedsiębiorstw społecznych, wspartych przez ROWES w
okresie 2012-2014 roku
 organizacje pozarządowe

206
92
3
5
17
820
780

 spółdzielnie socjalne

31

 inne przedsiębiorstwa (np. spółki)

9

Liczba funkcjonujących PES, które dzięki wsparciu OWES skorzystały z instrumentów
finansowych (kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji)

3

Działania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w omawianym okresie realizowane były
zarówno ze środków własnych partnerów konsorcjum ROWES, w tym z budżetów JST i środków NGO,
a także w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 7.2.2. POKL oraz stanowiła
kontynuację projektów (7.2.2 i 5.4.2. POKL).
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