OFERTA
Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
w ramach projektów
„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Krakowski Obszar Metropolitalny”
oraz
„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –
Małopolska Zachodnia”

współfinansowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej,
Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej,
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz
wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe
wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

PARTNERZY TWORZĄCY AKREDYTOWANY MOWES
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
(Fundacja GAP)
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
tel. 12 423 76 05, www.fundacja.e-gap.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
(ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
(BIS)
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl/

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i
Demokracji (MISTiA)
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl/

Spółdzielnia Socjalna OPOKA
(OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
(ZLSP)
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa
tel. 12 655 10 17, http://www.zlsp.org.pl/

Cel naszych działań
Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego,
sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce
Zachodniej poprzez:
Cel szczegółowy
• zwiększenie aktywności
mieszkańców i grup
inicjatywnych na rzecz
rozwoju ekonomii
społecznej
• zwiększenie liczby
podmiotów ekonomii
społecznej poprzez
utworzenie nowych
podmiotów
• zwiększenia zaangażowania
partnerów publicznych
(instytucji rynku pracy i
pomocy społecznej) oraz
przedsiębiorców w rozwój
sektora ekonomii
społecznej

• zwiększenie poziomu
zatrudnienia w sektorze
poprzez utworzenie
nowych miejsc pracy
• zwiększenie liczby
przedsiębiorstw
społecznych poprzez
utworzenie nowych
podmiotów

• zwiększenie potencjału
kadrowego,
organizacyjnego i
finansowego podmiotów
ekonomii społecznej i
przedsiębiorstw
społecznych oraz osób z
nimi współpracujących

Rodzaj usług

Partner
odpowiedzialny

Nasza OFERTA:
1. Co robimy?
Zachęcamy lokalnych liderów i instytucje do wykorzystywania szans, jakie
daje im przedsiębiorczość społeczna. Dążymy do zwiększania aktywności
społecznej mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach
ekonomii społecznej. Przedsiębiorczość społeczna zwiększa szansę na
podjęcie zatrudnienia osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie
na rynku pracy.
Naszą ofertę kierujemy także do samorządów, przedsiębiorców i instytucji
rynku pracy – do wszystkich tych, którzy chcą się zaangażować w rozwój
przedsiębiorczości społecznej.
2. Oferta:
Dla liderów grup inicjatywnych:
• wsparcie doradców przy rejestracji i planowaniu rozwoju: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni
socjalnych, wypracowaniu założeń do biznes-planów,
• dostosowana do potrzeb grupy współpraca z animatorem (ok. 9 miesięcy), który pomoże
zaplanować i wdrożyć ścieżkę rozwoju grupy służącą powstaniu podmiotu ekonomii
społecznej,
• wsparcie edukacyjne dla liderów społecznych i grup zainteresowanych tworzeniem
podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, wizyty studyjne),
• granty dla grup inicjatywnych na realizację inicjatyw.
Dla samorządów, instytucji:
• wsparcie ekspertów ds. współpracy z samorządem przy tworzeniu: lokalnych diagnoz i
partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, moderowanie procesu uspołecznionego
tworzenia dokumentów branżowych.
• wsparcie doradców w zakresie przedsiębiorczości społecznej.
3. Nasi odbiorcy

Nasza OFERTA:
1. Co robimy?
Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym
założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem
miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.
Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia,
prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem
ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie Grup
Inicjatywnych w tworzeniu Biznesplanu który stanowi podstawę do
ubiegania się o przyznanie dotacji.

2. Oferta dla grup inicjatywnych:
I.
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestników projektu
w 4 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:
• wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
• aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
• procesu budowania grup,
• diagnoza potrzeb dot. kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.
II.
Opracowanie kompletnego indywidualnego planu wsparcia (IPW) dla uczestników zadania 3.
III.
Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację 9 cykli szkoleniowych złożonych z 3 bloków
tematycznych:
• blok 1 - aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej
prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
• blok 2 - finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość,
koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa,
• blok 3 – kompetencje interpersonalne i budowanie zespołu, podział ról w zespole,
konflikty, wizyta studyjna.
IV.
Doradztwo biznesowe (tj. zasady planowania w biznesie, stworzeniu biznesplanu na potrzeby
dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego,
V.
Doradztwo kluczowe (tj. opracowanie dokumentów statutowych przez GI, pomoc w
dopełnieniu formalności związanych z rejestracją, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu,
czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego,
VI.
Doradztwo specjalistyczne tj. porady prawne, technologiczne w danej dziedzinie produkcji,
badania rynku, finansowe itp.,
VII.
Wsparcie coachingowe i mentoringowe,
VIII.
Szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb,
IX.
Doradztwo biznesowe i pomostowe.

3. Nasi odbiorcy

Nasza OFERTA:
1. Co robimy?
Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy.
2. Oferta:
• udzielanie wsparcia finansowego na założenie/ przystąpienie/
zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników
projektu w maksymalnej kwocie 23.000 zł na utworzenie
jednego miejsca pracy,
• udzielanie wsparcia pomostowego finansowego w maksymalnej
kwocie 1.850 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy
(w wymiarze min. ½ etatu) przez I kwartał wypłacania
wsparcia, następnie wsparcie będzie stopniowo zmniejszane w
każdym kolejnym kwartale o 25% (tj. I kwartał 100%, II kwartał
75%, III kwartał 50%, IV kwartał 25%),
• udziela
wsparcia
finansowego w postaci grantów w wysokości 10.000
zł dla podmiotów ekonomii społecznej. Środki te
będzie można przeznaczyć na działania, które
przyczynią się do rozwoju lub poszerzenia oferty
działań i usług świadczonych przez Waszą
organizację.

3.

Nasi odbiorcy:

Wsparcie w postaci dotacji może być kierowane wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są
najbardziej oddalone od rynku pracy, a więc takich, które oprócz bezrobocia doświadczają
wykluczenia i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020. Odbiorcami dotacji są uczestnicy projektu biorący wcześniej udział w cyklu szkoleniowodoradczym prowadzącym do powstania lub przystąpienia do istniejącego przedsiębiorstwa
społecznego (wsparcie oferowane przez MISTiA i OPOKA).
Wsparcie w postaci grantów kierowane jest do istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Nasza OFERTA:
1. Co robimy?
Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które
pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji,
ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje
podstawy przyszłego rozwoju.
To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego
wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej (MOWES).
Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność Fundacji, Stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa
Społecznego lub innego Podmiotu Ekonomii Społecznej1 możesz ubiegać się o udział
w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES.
Celem procesu doradczego MOWES będzie rozwój Waszej organizacji.
Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej
organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia określicie
zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.
Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować m.in.
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
wdrożenie planu naprawczego,
rozwój kwalifikacji kadry,
opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych
organizacjach.

2. Oferta:

NASZA OFERTA to przede wszystkim:
•
•
•

1

Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym
etapie rozwoju),
Stała współpraca z Doradcami Kluczowymi i Biznesowymi,

Podmiot ekonomii społeczne (PES) to: spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej,
Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń
wiejskich (w przypadku posiadania KRS), Zakłady Aktywności Zawodowej, Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z
o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

•
•
•

Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów
zarządzania organizacją,
Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
Indywidualna Ścieżka Wsparcia opracowana dla każdej organizacji,

3. Nasi odbiorcy:

Nasza OFERTA:
1. Co robimy?
Zachęcamy istniejące spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych oraz socjalne do podjęcia działań mających na
celu profesjonalizację i rozwój spółdzielni.
Dążymy do zwiększenia konkurencyjności spółdzielni oraz do
poprawy ich kondycji finansowej poprzez wdrożenie
Indywidualnego Planu Wsparcia
zawierającego
m.in.
tworzenie
strategii rozwoju, wprowadzenie nowego produktu na rynek, udoskonalenie
dotychczasowego sposobu zarządzania personelem, usługami, produkcją.
Zachęcamy społeczność lokalną do wykorzystania szans jakie daje im
przedsiębiorczość społeczna.
Dążymy do zwiększenia lokalnej aktywności, szczególnie wśród
przedsiębiorców do budowania lokalnych rozwiązań na rzecz podmiotów
ekonomii społecznej.
2. Oferta:
Dla spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalnych:
• wsparcie doradcy biznesowego, którego zadaniem będzie dokonanie szczegółowej analizy
potrzeb oraz weryfikacja kondycji ekonomicznej i społecznej spółdzielni, na podstawie której
powstanie Indywidualny Plan Wsparcia;
• doradztwo specjalistyczne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej działalności
gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach prawnych, w tym podatkowych;
• szkolenia specjalistyczne dla pracowników spółdzielni, których ukończenie umożliwi
wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię
świadczonych;
• usługi prawne, księgowe, marketingowe, biznesowe trwające średnio 5 m-cy;
• opracowanie biznesplanów, planów naprawczych, strategii rozwoju, planów rozwoju;
• wsparcie w postaci coachingu, mentoringu dla pracowników spółdzielni;
• wizyty studyjne dla pracowników spółdzielni.
Dla społeczności lokalnej, w szczególności przedsiębiorców:
• budowanie lokalnych rozwiązań współpracy z podmiotami ekonomii społecznej;
• spotkania sieciujące lokalnych przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej.
3. Nasi odbiorcy:

Gdzie nas znaleźć?
Punkt Coworkingu Społecznego

Małopolska Zachodnia

Krakowski Obszar Metropolitalny

Od sierpnia 2016 roku przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji ul.
Szlak 73a w Krakowie działa Punkt Coworkingu Społecznego ( w ramach projektu MOWES KOM) oraz
przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA i Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (w ramach projektu
MOWES Małopolska Zachodnia).
Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej
(animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np.
fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego tj. m. Kraków oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego,
myślenickiego, proszowickiego lub wielickiego) oraz Małopolski Zachodniej (tj. powiatów:
chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego) zapraszamy do kontaktu z Doradcami
Pierwszego Wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in.
komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy). Aktualne godziny funkcjonowania PCS
dostępne są na stronie internetowej.
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Punkt Coworkingu Społecznego
Krakowski Obszar Metropolitalny
FRDL MISTiA
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 12 633-51-54
http://www.mistia.org.pl/
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Punkt Coworkingu Społecznego
Małopolska Zachodnia
Spółdzielnia Socjalna Opoka
Olkusz, ul. Floriańska 2
tel. 32 307-02-67
www.opokas.pl
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Punkt Coworkingu Społecznego
Małopolska Zachodnia
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623-06-35
armz.pl

CO NAS WYRÓŻNIA
•
•
•
•
•
•
•

Nasza oferta jest finansowana ze środków europejskich – udział w projekcie jest bezpłatny,
Traktujemy wiedzę jak inwestycję w organizację i ludzi,
Nasze szkolenia i doradztwo prowadzą eksperci w danych dziedzinach,
Umiejętnie łączymy teorię z praktyką,
Pracujemy na przykładach ilustrujących dany problem w sposób praktyczny,
Wspieramy współpracę między organizacjami,
Pomagamy w przygotowaniach wniosków o granty.

JAK PRACUJEMY
W pierwszym kroku przeprowadzamy dla każdego uczestnika (osoby lub podmiotu)
• Analizę sytuacji
• Diagnozę potrzeb
• Diagnozę otoczenia
• Opracowanie Indywidulanego Planu Rozwoju dla każdego podmiotu
• Wsparcie w realizacji Indywidulanego Planu Rozwoju
W drugim kroku oferujemy odpowiednie wsparcie, w zależności od zaleceń DIAGNOZY
i opracowanego INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA.

Wszelkie informacje dotyczące oferty MOWES można znaleźć na
www.es.malopolska.pl

