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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
i REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0
W 2018 ROKU

W skład konsorcjum tworzącego Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej wchodziło do
31 sierpnia 2018 łącznie 5 podmiotów:
1. Centrum Społecznego Rozwoju (Lider),
2. Gmina Dąbrowa Górnicza,
3. Miasto Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
4. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,
5. Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych.
Od 1 września 2018 r. zmienił się skład konsorcjum oraz jego Lider:
1. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider),
2. Centrum Społecznego Rozwoju,
3. Miasto Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
ROWES i ROWES 2.0 udzielał kompleksowego wsparcia dla PES, prowadził działania animacyjne,
doradcze, szkoleniowe, informacyjne dla PES, otoczenia ES oraz osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Udzielane były dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych oraz wsparcie pomostowe.
Wszystkie działania realizowane w 2018 r. były bezpłatne dla odbiorców.
Działania realizowane były na terenie subregionu centralno-południowego woj. śląskiego,
obejmującego: miasta Tychy, Zabrze, Mysłowice, Jaworzno, Gliwice oraz powiaty: gliwicki,
mikołowski, pszczyński i bieruńsko-lędziński.
Podsumowanie działalności ROWES w latach 2015-2018 r.:
-odbyły się 1 532 spotkania animacyjne;
-odbyło się 6 364,4 godzin doradztwa ogólnego prowadzonego dla podmiotów ekonomii społecznej;
-odbyło się 1 804,5 godziny doradztwa specjalistycznego;
-przeprowadzono 40 szkoleń dla przedstawicieli PES z zakresu m.in. RODO, myślenia wizualnego,
crowdfundingu, księgowości, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, itp.;
- zrealizowano 62 pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej;
- zrealizowano 24 pakiety rozwojowe dla partnerstw;
-wsparto 1122 uczestników projektu (631 K i 491 M), w tym 550 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (306 K i 244 M);
-wsparto 353 podmioty ekonomii społecznej;
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- 22 środowiska przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii
społecznej;
- 50 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
- odbyło się 3 049,5 godzin doradztwa biznesowego;
-zrealizowano 100 godzin wsparcia szkoleniowego dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych,
które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu;
- zrealizowano 2 pakiety z zakresu poszukiwania długookresowych źródeł finansowania działalności
PS;
- odbyło się 7 konkursów dotacyjnych, podczas których przyznano dotacje na utworzenie 116 miejsc
pracy w 27 przedsiębiorstwach społecznych;
- sporządzono 111 Indywidualnych Planów Działania dla pracowników zatrudnianych na
dofinansowanych w ramach projektu stanowiskach;
- zrealizowano 16 pakietów rozwojowych dla przedsiębiorstw społecznych wspartych finansowo
przez ROWES;
Nazwa wskaźnika
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii
społecznej
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
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Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES
dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
utworzonych w wyniku działalności OWES
Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w
wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach
społecznych
Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych
objętych wsparciem
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Podsumowanie działalności ROWES 2.0 w okresie 01.09.2018 – 31.12.2018 r.:
-odbyły się 152 spotkania animacyjne;
-odbyło się 276,5 godziny doradztwa ogólnego;
-odbyły się 22 godziny doradztwa specjalistycznego;
- opracowywano jeden pakiet rozwojowy dla podmiotu ekonomii społecznej, który realizowany
będzie w 2019 r.;
- zrealizowano jedno przedsięwzięcie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – FRES, Urząd Miasta
Mysłowice i Mysłowicka Rada Pożytku Publicznego zorganizowały II Mysłowickie Forum Organizacji
Pozarządowych;
-wsparto 98 uczestników projektu (55 K i 43 M), w tym 48 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym;
-wsparto 33 podmioty ekonomii społecznej;
- 2 grupy inicjatywne wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej;
- odbyło się 257 godzin doradztwa biznesowego;

Nazwa wskaźnika

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii
społecznej
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach
społecznych
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek)
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES
dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego
Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą
utworzonych w wyniku działalności OWES
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objętych wsparciem
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W ramach realizacji nowego projektu ROWES 2.0 inaczej liczony jest wskaźnik dotyczący tworzenia
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – wskaźnik mierzony jest dopiero po upływie 12
miesięcy funkcjonowania miejsca pracy, a nie w momencie utworzenia miejsca pracy, czyli
podpisania umowy o pracę, jak to było w projekcie ROWES.

