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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W OBSZARZE WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ, ZE WSKAZANIEM OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

W 2016 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 2016 r. prowadziły intensywne działania w zakresie 
wsparcia ES. Poza opisami zawartymi w pierwotnym wniosku akredytacyjnym, w 2016 r. prowadzono 
systematyczne wsparcie dla istniejących i nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) 
i przedsiębiorstw społecznych (PS).  

 

Wszystkie działania realizowane przez ROWES w 2016 r. były bezpłatne dla odbiorców i realizowane 

były zarówno w siedzibach i lokalach ROWES (dostępnych dla osób niepełnosprawnych).  

W ramach działań konsorcjum przeprowadzono w 2016 r.: 

 981,25 godziny doradztwa dla PES. Realizowano doradztwo ogólne, biznesowe 
i specjalistyczne (w tym: prawne, księgowe i marketingowe). Ze wsparcia doradczego 
skorzystało łącznie 163 indywidualnych PES.  

 191 spotkań animacyjnych i promujących przedsiębiorczość społeczną w środowisku 
lokalnym,  
w tym:  

o 92 spotkania informacyjne dotyczące ekonomii społecznej,  
o 11 wydarzeń promujących ekonomię społeczną, w tym 4 spotkania dotyczące 

stosowania klauzul społecznych, 
o 74 opracowanych i upowszechnionych przez ROWES artykułów/ audycji/spotów 

reklamowych promujących ES, 
o 5 zorganizowanych targów przedsiębiorczości, 
o 11 utworzonych partnerstw na rzecz rozwoju ES.  
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Dzięki zaangażowaniu zespołu ROWES podniesiono poziom aktywności zawodowej 165 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 2016 r., konsorcjum ROWES osiągnęło następujące 

rezultaty: 

 

 Wsparcie OWES udzielone PS i PES w 2016 r.  

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

1 Liczba NGO działających dłużej niż 1 rok (wg stanu na 31.12.2016 r.) 156 

1.1 
w tym liczba NGO, które w wyniku działania OWES zaczęły prowadzić działalność 
gospodarczą 

10 

2 
Liczba NGO prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 

10 

3 
Liczba przedsiębiorstw społecznych założonych w wyniku działalności OWES w 
2016 r. 

6 

4 Liczba miejsc pracy stworzonych w wyniku działalności OWES w 2016 r. 7 

4.1 w tym powstałych w wyniku udzielonego dofinansowania 7 

4.1.1 z tego w nowopowstałych PS 5 

4.1.2 z tego w istniejących PS 2 

5 
Liczba miejsc pracy powstałych w przedsiębiorstwach społecznych w wyniku 
udzielonych przez OWES w 2015 r. dofinansowań 

0 

5.1 w tym liczba miejsc pracy utrzymanych dłużej niż 1 rok 0 

6 Liczba PES objętych wsparciem w 2016 r. 163 

7 w tym liczba PES powstałych w wyniku działalności OWES 6 

8 Liczba PES, w których wdrożono program rozwoju w 2016 r. 163 

9 Liczba PES, w których wdrożono program restrukturyzacji w 2016 r. 0 

10 
Liczba przedsiębiorstw społecznych, które skorzystały z podstawowego wsparcia w 
2016 r. 

11 
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 Wskaźniki osiągnięte przez OWES w ramach realizowanego projektu  
(wg stanu na 31.12.2016 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

169 

2 
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały 
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

16 

3 
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 

0 

4 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

11 

5 
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, 
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego 

13 

7 Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem 0 

 

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. 

 

 


