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 Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej

 Ofercie i zakresie usług 

 Wsparciu OWES w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych

i powiązań kooperacyjnych z podmiotami ekonomii  

społecznej
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

w Toruniu

 Prowadzony przez 

 Posiada akredytację ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego

 Świadczy kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -
Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 Realizacja projektu do 31.05.2019 roku

Usługi ośrodka są świadczone nieodpłatnie 



Obszar działania
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OWES w Toruniu 
– współpraca z niektórymi podmiotami 



Jak pomagamy w OWES?
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Co  oferuje Ekonomia Społeczna?
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OFERTA OWES W TORUNIU

Usługi animacji lokalnej

Inkubacja przedsiębiorstw społecznych

Wsparcie biznesowe



INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Podmiotów ekonomii społecznej

Przedsiębiorstw społecznych/ w tym spółdzielni 
socjalnych

Wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju



CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE?

Podmiot spełniający łącznie następujące warunki:

1. Wyodrębniony pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzący
działalność gospodarczą (zarejestrowaną w KRS) lub oświatową lub kulturalną

2. Orientacja na społecznie użyteczny cel - integracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem lub realizacja usług społecznych i opiekuńczych

3. Ograniczona dystrybucja zysków

4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej ograniczone są limitami, wyznaczonymi
ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

5. Demokratyczny system zarządzania

6. Zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną co najmniej 3 osoby, przy zachowaniu proporcji
zatrudnienia
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WSPARCIE NOWO POWSTAŁYCH PODMIOTÓW

Na etapie zakładania 
przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej

1. pomoc doradcy w założeniu przedsiębiorstwa społecznego

2. pakiet szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia 
przedsiębiorstwa społecznego

3. doradztwo specjalistyczne (księgowe, marketingowe, prawne, 
finansowe, w zakresie osobowym)

4. wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

5. udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym –
prezentacja dobrych praktyk

INKUBACJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH



WSPARCIE BIZNESOWE

Dla nowo powstałych przedsiębiorstw 
społecznych

Dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, 
w tym spółdzielni socjalnych

Dla NGO chcących się ekonomizować 



WSPARCIE NOWO POWSTAŁYCH PODMIOTÓW

Po założeniu przedsiębiorstwa społecznego 
i uzyskaniu wpisu do KRS

1. Dotacja na utworzenie stanowiska pracy dla osoby 
zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 
wysokości 24000 zł, maksymalnie 120 000 zł na 
przedsiębiorstwo społeczne

2. Wsparcie pomostowe w formie finansowej (do 1900 zł/etat, 
a następnie 738 zł/etat) na pokrycie kosztów działalności 
gospodarczej przyznawane na okres 6-12 miesięcy w oparciu 
o indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa

3. Indywidualne doradztwo biznesowe



WSPARCIE NOWO POWSTAŁYCH PODMIOTÓW

Po założeniu przedsiębiorstwa społecznego 
i uzyskaniu wpisu do KRS

4. Doradztwo specjalistyczne o charakterze prawnym, księgowo-
podatkowym, osobowym, finansowym, marketingowym 
świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

5. Konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych, 
6. Coaching/ mentoring
7. Szkolenia i kursy  zawodowe uwzględniające specyfikę branży 

dla pracowników przedsiębiorstwa społecznego
8. Udział w wizytach studyjnych propagujących dobre praktyki 

prężnie działających przedsiębiorstw społecznych
9. Kooperatywy (pomoc w tworzeniu powiązań biznesowych)



NOWO POWSTAŁE PODMIOTY 
– konkurs dotacyjny 

Trwa nabór ciągły formularzy rekrutacyjnych

na dotację 
na utworzenie stanowiska pracy 

dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym

 maksymalna wysokość dotacji to 120 000 zł na         
utworzenie 5 stanowisk pracy



WSPARCIE DLA PODMIOTÓW ISTNIEJĄCYCH

NGO  prowadzące działalność gospodarczą oraz Przedsiębiorstwa 
Społeczne/ Spółdzielnie Socjalne 

1. Dotacje na utworzenie stanowiska pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym

2. Szkolenia i kursy zawodowe uwzględniające specyfikę branży dla 
pracowników przedsiębiorstwa społecznego

3. Indywidualne doradztwo biznesowe i doradztwo specjalistyczne o 
charakterze prawnym, księgowo-podatkowym, osobowym, finansowym, 
marketingowym świadczone wg indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa,

4. Konsultacje w obszarze prawa zamówień publicznych

5. Coaching/ mentoring

6. Udział w wizytach studyjnych



PODMIOTY ISTNIEJĄCE – konkurs dotacyjny

Trwa nabór formularzy rekrutacyjnych na dotację 
na utworzenie stanowiska pracy 

dla osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym

 maksymalna wysokość dotacji to 120 000 zł na         
utworzenie 5 stanowisk pracy



PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE z Subregionu 2
– wybrane przykłady

 Fundacja Alternatywna

 Spółdzielnia Socjalna Łubianka

 Arkadia Non Profit sp. z o.o.



PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
– Fundacja Alternatywna

Zakres działalności:
 kreatywne warsztaty krawieckie dla dzieci oraz dorosłych 
 Warsztaty tapicerskie, kulinarne
 pracownia sitodruku
 kompleksowy serwis rowerów holenderskich
 dorabianie kluczy



PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE
– Spółdzielnia Socjalna Łubianka

Zakres działalności:

 prowadzenie gminnego PSZOK

 usługi gospodarki odpadami

 usługi związane z 
zagospodarowaniem terenów, 
m.in. terenów zielonych i dróg

 usługi sprzętowe

 dowóz dzieci do szkół

Założyciele  - Gmina Łubianka, Starostwo Powiatowe – Powiat Toruński

Spółdzielnia w ramach działalności 
wspiera integrację i reintegrację 
zawodową i społeczną osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym



PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE 
– Arkadia Non Profit Sp. z o.o. non profit

Drobne prace remontowe, ogrodnicze czy 
sprzątanie. Firma Arkadia Non-profit 
realizuje zlecania w Toruniu i okolicach.

Tel. 531215892



Kooperacja  z podmiotami ekonomii społecznej
- przykłady

„Od ucznia do pracownika – staże i praktyki drogą do kariery”

Staże i praktyki



Kooperacja  z podmiotami ekonomii społecznej
- przykłady

Badania naukowe 

50 instytucji zostanie poddanych szczegółowemu 
audytowi połączonemu z monitoringiem, który 
dotyczyć będzie praktycznej realizacji przez te 
instytucje zapisów Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych



Kooperacja  z podmiotami ekonomii społecznej
- przykłady

Wymiana 
doświadczeń



profil na Facebooku

Polub nas 

https://www.facebook.com/TorunOWES/



Dziękuję za uwagę!
Anna Wit

Tel. 512 263 122ZAPRASZAMY DO OWES W 

TORUNIU

Wola Zamkowa 12 a

87-100 TORUŃ

www.ekonomia-spoleczna.com.pl

56 652 22 40


