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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI  

REGIONALNEGO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.0 

W 2020 ROKU 

 

 

Konsorcjum Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 tworzą:  

1. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (Lider), 

2. Centrum Społecznego Rozwoju, 

3. Miasto Gliwice - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

 

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 2020 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.  

Ze względu na pandemię COVID-19 część spotkań odbywała się w formie online, animacja i 

doradztwo odbywało się także poprzez kontakty telefoniczne i mailowe. 

 

 

Podsumowanie działalności ROWES w 2020 r.: 

-odbyło się 1 112 spotkań animacyjnych; 

-odbyło się 1 794,5 godziny doradztwa ogólnego; 

-odbyło się 147 godzin doradztwa specjalistycznego; 

-przeprowadzono 1 szkolenie dla przedstawicieli PES: Efektywne zespoły w organizacjach 

pozarządowych; 

- przyznano 4 pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej; 

- przyznano 3 pakiety rozwojowe dla partnerstw; 

-wsparto 189 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

-wsparto 38 nowych podmiotów ekonomii społecznej; 

- 5 środowisk przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii 

społecznej; 

- 30 grupy inicjatywne wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej; 

- odbyło się 1 620 godzin doradztwa biznesowego; 

- odbyły się konkursy dotacyjne, podczas których przyznano dotacje na utworzenie 55 miejsc pracy w 

13 przedsiębiorstwach społecznych; 
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- sporządzono 68 Indywidualnych Planów Działania dla pracowników zatrudnianych na 

dofinansowanych w ramach projektu stanowiskach; 

 

 

 

Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa na 

lata 2018- 2023 

Wartość 

osiągnięta 

w 2020 r. 

Wartość 

osiągnięta od 

początku 

realizacji 

projektu  

Stopień 

realizacji  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie 

1008 189 493 48,9% 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem 

255 38 217 85,1% 

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

12 30 75 625% 

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

12 5 8 66,7% 

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 
społecznych 

291 146 146 50,2% 

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

203 89 90 44,3% 

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

255 81 81 31,8% 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 

25 18 37 148% 

Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych 
objętych wsparciem 

5 0 0 0 

 

W ramach realizacji 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. Dlatego miejsca pracy utworzone w 2020 r. zostaną 
wykazane dopiero w 2021 r.   
 
 
Wysokość wydatków w 2020 r. to 3.817.620,69 zł, z czego 2.431.591,38 zł to wsparcie dotacyjne i 
pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych oraz 501.533,70 zł na wsparcie w ramach tzw. 
mechanizmu zakupowego, mającego na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19. 


