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ZADANIE 1. Animacja lokalna w okresie od IX 2015 do V 2016 - Partner realizujący: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej  

Zadanie było realizowane w okresie od IX 2015 do V 2016. Dot. wprowadzenia działań dot.  

ekonomii społecznej w terytorium. Rozpoznanie potencjału i barier dla przedsiębiorczości  

społecznej.  

ZADANIE 2. Animacja lokalna - Partner realizujący: Obszar Metropolitalny Gdańsk 

Gdynia-Sopot 

Praca zespołu animatorów lokalnych polegała na kontynuacji działań w subregionie     

w zakresie pracy z JST, osobami i grupami, które w swoich  środowiskach podejmują 

starania utworzenia organizacji, przedsiębiorstwa społecznego, miejsc pracy. GI            

i PES, chcących założyć PES/PS przy wsparciu OWES, kierowaniu ich do objęcia 

doradztwem kluczowym i  pozostałymi usługami wsparcia OWES. OWES prowadzi 

regularne spotkania animatorów lokalnych i doradców kluczowych dotyczących 

planowanych i podejmowanych działań wobec grup, podmiotów i przedsiębiorstw 

społecznych. OWES prowadzi ewidencję procesów animacyjnych i doradczych.          

W czasie pandemii Covid-19 zespół animatorów pracował nad rozwiązaniami 

regionalnymi i ponadregionalnymi, m.in. reprezentował PES w sztabach 

kryzysowych, przygotowywał dokumenty i zestawy informacji dla PES z tarczy, 

wypracowywał  rozwiązania zmian w CT 9, ścisła współpraca m.in. z PUP dot. 

wsparcia. Przy Komisji Społ.-Gosp. OMGGS zostały stworzone rozwiązania wsparcia 

dla PES we współpracy   z JST. W marcu 2020 Rada OMGGS podjęła decyzję                   

o wsparciu PS, w tym poprzez zakupy, w maju 2020 w maju Rada OMGGS przyjęła 

model integracji imigrantów. W czerwcu 2020 Walne Zebranie OMGGS w czerwcu 

skierowało model do dalszych prac, współrealizowane z UMWP. Praca z zespołem 

OMGGS nad celami i dwuletnim planem strategicznym – dot. wsparcia eS, rozwoju 

MŚP, integracji imigrantów i OzN (w tym zatrudnienia), lokalnych zakupów                      

i zamówień w JST. 

W maju 2020 nastąpiła zmiana na stanowisku specjalisty ds. animacji i partnerstw. 

Po tzw. I fali pandemii zmniejszono liczbę bezpośrednich spotkań z grupami i PES 

na rzecz spotkań zdalnych. Zakończono prace w Sztabie Kryzysowym Pomorskich 
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Pracodawców. Przy Komisji Społ-Gosp. OMGGS kontynuowane były prace nad 

standardem wsparcia dla OzN dla JST. Koordynatorką prac była animatorka na 

Gdynię i Sopot. Inicjatywa łączyła 80 osób ze środowisk działających w metropolii 

na rzecz OzN. Ponadto animatorka na Gdańsk koordynowała prace dot. 

metropolitalnego rynku pracy, zakupów lokalnych i MŚP. Animatorki uczestniczyły 

w konsultacjach Strategii WP. Na podstawie diagnoz lokalnych Specjalistka ds. 

partnerstw i animacji pracowała z animatorami nad celami w animacji. Udział 

animatorów w pracach Zespołu Programowego V Pomorskiego Konwentu OzN - 

praca w grupach nad WPRES 2021-2072 - członkostwo w Radzie Pożytku 

Publicznego w Pucku i Wejherowie, grupa doradcza przy Starostwie Powiatowym     

w Kartuzach ds. eS; powołanie grup roboczych przy analizie powiatu puckiego – 

PLGR Władysławowo. Zespół animacyjny zaangażowany był również w prace dot. 

metropolitalnego rynku pracy, zakupów lokalnych i MŚP, a także konsultacje RPS      

w tych obszarach. 

  

Najważniejsze realizacje inicjatyw dot. eS: 

  

o modelowe rozwiązania w obszarze pieczy zastępczej – spotkanie 

konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Tczewie 

o styczeń 2020- inicjatywa powierzenia PES prowadzenia kawiarni                        

w tworzonym Nowym Muzeum Sztuki NOMUS 

o  wsparcie animacyjne akcji ngosyszyjamaseczki3ciity organizowanej przez 

Fundację Nielada Historia 

o   od końca marca 2020 zespół animatorów był zaangażowany w prace sztabu 

kryzysowego pomorskich pracodawców powołanego przy Pomorskiej 

Izbie Rzemiosł w celu wypracowania rozwiązań ratunkowych dla 

pomorskich przedsiębiorstw i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 

pandemii koronawirusa. 

o   praca nad rozwiązaniami interwencyjnymi wspierającymi PES wobec 

pandemii na poziomie metropolii (praca ciągła) 

o   doradztwo w zakresie zaangażowania PES w uroczystość otwarcia biura 

europoseł Magdaleny Adamowicz 

o   praca w grupach i zespołach, reprezentacja OWES DR, animacja środowiska 
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dot. ES na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, przez:  udział           

w pracach PKRES - w pracach dwóch grup roboczych. Udział w pracach w 

Komitecie Akredytacyjnym przy MRPiPS. Udział w pracach Sopockiej 

Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Członkostwo w Radzie 

Pożytku Publicznego w Pucku i Wejherowie. Współtworzenie grupy 

doradczej przy Starostwie Powiatowym w Kartuzach ds. eS. Animacja 

środowiska pod kątem zakupów produktów i usług przez JST i biznes 

(maseczki, utworzenie przez OWES DR „Po Dobro Lokalnie” – grupa 

sprzedażowej dla PES. Wsparcie przy zamówieniach publicznych JST przy 

współpracy z Komisją Administracji i Finansów OMGGS (np. Stegna, 

Rumia). 

o   praca nad powstaniem konsorcjum PES szyjącego maseczki 

o   bieżąca praca w zakresie aktualizacji diagnoz lokalnych, w tym dot. sytuacji 

PES w zw. z pandemią 

o   współpraca z PUP Gdynia 

o   współpraca m.in. z Gdańskiem dot. lokalu dla lokalnych PS (w zw.                       

z pandemią oraz przy konkursach miejskich) 

o   praca ciągła - analiza zapotrzebowania m.in. OPS na produkty i usługi dot. 

COVID-19 – zapotrzebowanie na zakupy od PES w zw. z informacją                

z MRPiPS. 

o   z końcem maja 2020 finalizacja prac nad programem partnerskim „Lekcje 

Przedsiębiorczości” w Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER - 

włączenie tematyki eS do prac Wojewódzkiej Rady ON (wypracowanie 

uwag do Strategii UMWP) 

o   współpraca z OWES w Poznaniu dot. wsparcia społecznie 

odpowiedzialnych zamówień i realizacji usług społecznych - 

upowszechnianie tematyki ES wśród gdyńskich przedsiębiorców 

o   udział w ocenie i pracach komisji oceny merytorycznej wniosków w ramach 

programu Działaj Lokalnie - złożenie do dofinansowania projektu 

partnerskiego m.in. z 3 metropoliami i związkami ZIT do programu 

POWER dot. wsparcia JST we wdrożeniu ustawy o dostępności (m.in. 

szkolenia dla koordynatorów dostępności). 

o   praca z partnerstwem JST z powiatu gdańskiego nad nową edycją projektu 

ZIT 
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o   specjalistka ds. partnerstw i animacji wspierały tworzenie partnerstwa             

z pomorskimi NGO dot. współpracy z powiatem i gminami planującymi 

projekt - planowane utworzenie CIS. 

o   współpraca 3 PES z usługami rehabilitacji i in. z MOPR w Gdańsku dot. min. 

usługi rehabilitacji dla os. ze stwardnieniem rozsianym. 

o   utworzenie partnerstwa podmiotów realizujących usługi społeczne                

(7 podmiotów i 4 JST) w Sopocie 1.4.  partnerstwo PES i JST przy realizacji 

projektów ZIT przy organizacji staży zawodowych – Sopot 

o   utworzenie partnerstwa OWES z Wojewódzką Radą ON – wspólne 

rekomendacje do dokumentów strategicznych (min. Programu 

wyrównywania szans woj. pomorskiego) 

o   kooperacja PES: CAG-Gniew – Gmina Gniew – Fundacja Alpaki na 

Kaszubach – współpraca eventowa 

o   animacja utworzenia gab. fizjoterapeutycznego pod usługi dla Gm. Pelplin 

– tworzenie GI na rok 2021) 

o   animacja udziału Kociewska Spółdzielnia Socjalna – MOPS Pelplin                   

w projekcie „Wiązki usług społecznych” 

o   utworzenie partnerstwa PES i JST przy realizacji projektów ZIT przy 

organizacji staży zawodowych – Sopot 

o   animacja w zakresie współpracy samorządów przy utworzeniu PES (PLGR 

Władysławowo, Hospicjum Puck; Detlafówka Dębki, CIS/gmina Rumia, 

Kaszuby Biegają; Żukowo/Somonino; Kosakowo; Choczewo/WTZ 

Lubiatowo). 

 

ZADANIE 3. Doradztwo kluczowe – Partner realizujący: Fundacja Pokolenia 

W ramach doradztwa kluczowego doradcy kluczowi dokonywali diagnoz. 

Projektowali wspólnie z podmiotami/grupami inicjatywnymi Indywidualne Ścieżki 

Wsparcia. Doradcy pracowali zarówno z personelem zarządzającym, jak                            

i pracownikami /członkami podmiotów uczestniczących we wsparciu. 
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Przygotowywali merytorycznie do  uczestnictwa we wsparciu OWES. Byli w bieżącym 

kontakcie z kadrą OWES, by jak najlepiej dostosować wsparcie OWES do aktualnych 

potrzeb i możliwości OU. W trakcie naboru na tworzenie miejsc pracy stanowili 

wsparcie merytoryczne dla podmiotów/grup starających się o dofinansowanie,             

a także przygotowali opinie określające  poziom przygotowania danego 

podmiotu/grupy do tworzenia miejsc pracy. Doradcy kluczowi ściśle współpracowali 

z doradcami biznesowymi przy weryfikacji modeli biznesowych oraz biznesplanów 

tworzonych przez podmioty/grupy. 

Od momentu wprowadzenia w Polsce stanu epidemicznego Doradcy Kluczowi na 

bieżąco monitorowali sytuację podmiotów we wsparciu. Wspólnie z podmiotami        

z branży gastronomicznej, przy wsparciu mentorów, uruchomiono sprzedaż 

wielkanocnych produktów produkowanych przez przedsiębiorstwa we wsparciu 

OWES Dobra Robota. Dodatkowo we współpracy z mentorami zaplanowano  

kampanię sprzedażową – vouchery na usługi zawieszone u podmiotów ekonomii 

społecznej, będących uczestnikami projektu. Doradcy kluczowi udzielali pomocy 

podmiotom w sięganiu po rozwiązania tarczy antykryzysowej i innych ulg 

skierowanych do PES i PS. Doradcy weryfikowali potrzeby podmiotów w zakresie 

środków ochrony osobistej i zgłosili je do Partnera Pracodawców Pomorza, który 

następnie zaopatrzył podmioty w rękawiczki, maseczki jednorazowe, maseczki 

wielorazowe, płyny do dezynfekcji i przyłbice. Ze wsparcia skorzystały                              

w szczególności podmioty świadczące usługi gastronomiczne i opiekuńcze. 

Spotkania doradcze w okresie od ogłoszenia stanu pandemii odbywały się w formie 

zdalnej za pomocą komunikatorów internetowych, a w uzasadnionych przypadkach, 

z zachowaniem reżimu higienicznego, w formie spotkań bezpośrednich. Specjalistka 

ds. procesu doradczego podejmowała działania z zakresu poprawy efektywności 

procesów doradczych, były to między m.in. spotkania edukacyjne dla doradców 

kluczowych i animatorów lokalnych, wdrażanie nowoczesnych trendów                            

w doradztwie kluczowym, badania jakości świadczonych usług, monitorowanie 

wsparcia pod kątem Standardów OWES oraz zgodności z europejskimi, krajowymi 

oraz regionalnymi wytycznymi związanymi z rozwojem ekonomii  społecznej. 

Dodatkowo specjalistka uczestniczyła w regionalnych i ogólnopolskich pracach nad 

rozwiązaniami antykryzysowymi dla PES. 

W drugiej połowie roku rozpoczęto pracę nad uelastycznieniem poszczególnych 

usług pod zapotrzebowanie zgłoszone przez pracowników terenowych. 

Przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono ofertowanie w ramach zasady 
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konkurencyjności – „wsparcie szyte na miarę”. 

Dodatkowo zespół doradczy zaangażowany był w realizację Programu Mentoring 

ES. Zespół doradców kluczowych aktywnie uczestniczył w szkoleniu z nowelizacji 

prawa o zamówieniach publicznych, a także w wydarzeniach związanych z ekonomią 

społeczną realizowanych w formie zdalnej. 

Doradcy kluczowi pracowali pod stałą superwizją psychologów. Rozpoczęto proces 

cyklicznej samooceny kadry kluczowej oraz kolejne badanie satysfakcji klientów 

OWES. 

ZADANIE 4. Usługi rozwojowe dla grup inicjatywnych i istniejących PES i PS Partner  

realizujący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

W roku 2020 na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez pracowników 

terenowych, przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono ofertowanie             

w ramach zasady konkurencyjności na: 

o   usługę marketingową w postaci wykonania strony internetowej oraz stopki 

mailowej firmowej dla wskazanego do usługi PES; 

o   dwie usługi marketingowe w postaci wykonania identyfikacji wizualnej dla 

w sumie dwóch odbiorców; 

o   usługę marketingową w postaci zaprojektowania i wykonania 

spersonalizowanych gadżetów marketingowych w formie kubków i toreb 

plażowych; 

o   usługę marketingową w postaci zaprojektowania i wykonania 

spersonalizowanych gadżetów marketingowych w formie roll up’a, 

koszulek polo służbowych oraz identyfikacji wizualnej i firmowej sesji 

zdjęciowej na stronę www; 

o   usługę marketingową w postaci zaprojektowania i wykonania tablic 

informacyjnych i ledonu; usługę marketingową w postaci zaprojektowania 

i wykonania spersonalizowanych gadżetów marketingowych w formie 

butelek szklanych, toreb materiałowych, kubków eko, wieczek eko, pasek 

na kubki eko i słomek eko. 

o   doradztwo specjalistyczne branżowe z zakresu kwestii prawno – formalnych 

dotyczących likwidacji SpS 
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o   doradztwo specjalistyczne branżowe z zakresu marketingu internetowego. 

o   doradztwo specjalistyczne branżowe z zakresu kwestii sanitarno – 

higienicznych dotyczących prowadzenia działalności gastronomicznej. 

o   doradztwo interpersonalne. 

o   coaching rozwojowy. 

o   prowadzącego szkolenie wyjazdowe z zakresu budowania zespołu. 

o   doradztwo specjalistyczne branżowe z zakresu tworzenia i montażu filmów 

promocyjnych. 

o   usługa marketingowa szyta na miarę – gadżety promocyjne, 

spersonalizowane. 

o   usługi specjalistyczne z zakresu stworzenia projektów koncepcyjnych             

z kosztorysami i pracami budowlanymi dla PES chcącego stworzyć 

ośrodek opiekuńczo – rehabilitacyjny. 

  

W okresie sprawozdawczym prowadzone było również rozliczenie wydatków 

związanych z zadaniem 4: 

o   rozliczenie usługi księgowej dla w sumie dla 11 PES 

o   rozliczenie wykonania 2 usług specjalistycznych dla 1 PES w postaci 

projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wykonaniem wizualizacji    

i sporządzeniem pomiarów: projekt niewielkiego budynku oraz budynku 

inwentarskiego – alpakarni 

o   rozliczenie wykonanie 2 usług specjalistycznych na rzecz 1 PES -projekt 

koncepcyjny z wizualizacją i szacunkowym kosztorysem przestrzeni pod 

Żurawiem M3 na Stoczni Cesarskiej oraz projekt koncepcyjny                           

z wizualizacja i kosztorysem przestrzeni na terenie Klubu Aktywnego 

Mieszkańca w gdańsku – Nowym Porcie 

o  rozliczenie 23 godzin usług doradztwa specjalistycznego –projektowanie      

i zarzadzanie zmiana w obszarze umiejętności społecznych (tzn. 

doradztwo  interpersonalne). 

o rozliczenie wykonania 3 usług specjalistycznych dla 1 PES w postaci 

wykonania projektów koncepcyjnych surowych wnętrz ośrodka dla osób 

niepełnosprawnych wraz z wizualizacjami i kosztorysami. 

o   rozliczenie 12 godzin doradztwa interpersonalnego dla w sumie 2 PES. 

o   rozliczenie 3 usług marketingowych „szytych na miarę” dla w sumie 3 PES. 
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o  rozliczenie specjalistycznego doradztwa z zakresu: Specjalistycznej hodowli 

wielbłądowatych (1 PES – 58 godzin); 

o   prowadzenie usługi księgowej dla w sumie 11 PES, 

o   zarządzania stroną www (1 PES - 19 godzin); 

o   kwestii rozliczeń finansowo – księgowych (1 PES - 21 godzin); 

o  zagadnień formalno prawnych związanych z likwidacją spółdzielni 

socjalnych (2 PES – w sumie 24 godziny). 

o doradztwo z zakresu kwestii podatkowych PES/PS w liczbie 30 godzin dla    

1 PES 

o   doradztwo z zakresu kwestii sanitarno – higienicznych w liczbie 15 godzin 

dla 1 PES 

o  doradztwo z zakresu zarządzania stronami www w liczbie 21 godzin dla        

1 PES 

o   doradztwo gastronomiczne w liczbie 44 godzin dla 3 PES. 

o  doradztwo z zakresu marketingu internetowego w liczbie 30 godzin dla         

3 PES. 

o   doradztwo z zakresu kwestii prawnych dot. likwidacji spółdzielni socjalnej 

w liczbie 18 godzin dla 2 PES. 

o   doradztwo z zakresu kwestii finansowo – księgowych w liczbie 24 godzin 

dla 1 PES. 

o    usługę księgową dla w sumie 10 PES. 

o   usługę marketingową standardową z zakresu identyfikacji wizualnej – usług 

dla 5 PES 

o   szkolenie wyjazdowe z zakresu budowania zespołu dla 9 uczestników           

(1 PES) 

o wykupiono 1 usługę szkoleniową na wolnym rynku (dogoterapia) dla               

1 uczestnika. 

 

  

 

Została przygotowana dokumentacja związana z realizacją nowego zadania oraz 

przygotowanie pracowników do realizacji zadania związanego z reintegracją 

społeczno-zawodową. 
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ZADANIE 5. Usługi biznesowe dla grup inicjatywnych i istniejących PES i PS - Partner 

realizujący: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 

Zadanie wykonywane było poprzez oddelegowanie jednego doradcy biznesowego 

w wymiarze 1/4 etatu. W ramach zadania przeprowadzono doradztwa dla                    

11 podmiotów w wymiarze ok. 70 godzin. W związku z sytuacją epidemiczną, 

wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 doradztwo biznesowego w roku 2020              

w zdecydowanej większości odbywało się w postaci doradztwa mailowego, 

telefonicznego czy w innej formie zdalnej. 

     

ZADANIE 6. Doradztwo formalno-prawne dla grup inicjatywnych i istniejących PES 

i PS  - Partner realizujący: Fundacja Pokolenia 

W 2020 roku doradcy świadczyli doradztwo dla uczestników, głównie w zakresie 

opracowywanych  dokumentów rejestrowych oraz wspierali podmioty                              

w rozwiązywaniu bieżących problemów  formalnych. Doradcy formalno-prawni 

analizowali możliwości i warunki sprzedaży internetowej podmiotów, w związku           

z sytuacją koronawirusa. Dodatkowo byli wsparciem przy korzystaniu z ulg „tarczy 

antykryzysowej”. 

ZADANIE 9. Wsparcie finansowe i pomostowe osób zatrudnianych w PS  - Partner 

realizujący: Fundacja Pokolenia 

W okresie sprawozdawczym specjalista ds. pomocy de minimis weryfikował ścieżki 

wsparcia i umowy przygotowane przez doradców kluczowych pod kątem 

występowania pomocy de minimis oraz wystawiał zaświadczenia o udzielonej 

pomocy i ew. korekty w przypadku zmian w ścieżkach. W pierwszym kwartale 2020 

przeprowadzono ostatnie testy techniczne generatora wniosków, dzięki czemu 

kolejny nabór mógł odbywać się już w oparciu o generator. I tak w czerwcu                      

i wrześniu ogłoszono odpowiednio VI i VII nabór wniosków dotacyjnych.                       
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W VI naborze wnioski złożyło 8 wnioskodawców na łącznie 29 miejsc pracy. VII nabór 

odbył się po raz pierwszy z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków. 

Przyznane zostały dotacje dla 8 wnioskodawców na łącznie 29 miejsc pracy.                  

W listopadzie rozstrzygnięto nabór wniosków dotacyjnych z wykorzystaniem 

elektronicznego generatora wniosków. Przyznane zostały dotacje dla                                

2 wnioskodawców na łącznie 6 miejsc pracy. W IV kwartale 2020, podpisano                  

4 (w tym 3 z poprzedniego naboru) umowy wsparcia finansowego na utworzenie     

13 miejsc pracy. Na przełomie listopada i grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku 

specjalisty ds. pomocy de minimis. 

W roku 2020, przedsiębiorstwa społeczne korzystały także z dodatkowego wsparcia 

związanego z epidemią COVID 19. Łącznie 26 przedsiębiorstw społecznych 

otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 300 000 zł na utrzymanie łącznie            

210 miejsc pracy. W okresie sprawozdawczym podmioty te korzystały z przyznanych 

im środków. 

ZADANIE 11. Usługi na rzecz zatrudnienia w PES – Partner realizujący: Organizacja 

Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” 

  

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym realizowano dalsze wsparcie PES.         

Z początkiem roku przeformułowano założenia programu mentorskiego zgodnie       

z oczekiwaniami i potrzebami PES. Wprowadzono oprócz tradycyjnego mentoringu 

(nazwanego obecnie procesowym) mentoring branżowy i strategiczny. W związku    

z powyższym zostały zaktualizowane wszystkie dokumenty sprawozdawcze dla 

mentorów (raporty z sesji , raporty końcowe dla mentoringu procesowego                       

i branżowego, ankietę oceniającą dla beneficjentów oraz załącznik do umowy                 

z mentorami –„Zasady świadczenia usług mentorskich”). W nowej formule 

przeprowadzono ponad 80 h mentoringu. 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii od marca wstrzymano osobiste spotkania 

mentorów i wprowadzono w ramach mentoringu branżowego wsparcie on line             

w tematach interwencyjnych dla wszystkich tych PES, które zostały dotknięte 

skutkami epidemii w efekcie którego zorganizowano akcję voucherową oraz akcje 

sprzedaży Koszyków świątecznych. Animator klastra PES prowadził rozmowy                 

z przedstawicielami MTG oraz przygotowywał koncepcję wspólnych targów PES 

podczas Jarmarku Dominikańskiego, zrealizował dwa spotkania klastrowe 
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wspierające PES na temat współpracy z biznesem i kształcenia umiejętności 

sprzedażowych. W związku z sytuacją związaną z epidemią przygotował nowe formy 

wsparcia dla PES – spotkania klastrowe w formie webinarów. Działał na rzecz 

„kojarzenia” inicjatyw PES i przedsiębiorców związanych z działaniami wspierającymi 

walkę z koronawirusem (szycie maseczek, budowanie przyłbic, poszukiwanie 

informacji i wsparcia). Broker Klastra poszukiwał partnerów do wspólnej sprzedaży 

produktów w ramach Spoko Kosz, odbył spotkania w sprawie poszukiwania 

partnerów do współpracy dla PES, zaangażował się w sprzedaż produktów 

świątecznych PES jako formy wsparcia w dobie kryzysu. 

Specjalista ds. wsparcia biznesowego i promocji PES koordynował działania: udział 

3 PES w targach, 14 lutego odbyła się Gala Evening Pracodawców Pomorza, w której 

w ramach projektu uczestniczyli przedstawiciele PES. 2 PES wzięły udział                          

w imprezach wystawienniczych - opłacono kontener wystawienniczy na okres 05-

09.2020. W targach wzięły udział: Fundacja Helisa wzięła - targi on-line Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, Spółdzielnia Socjalna Zeroban - targi Festiwal 

Marketingu. 

Specjalista wdrożył i wykonał zadanie związane z zakupem i przekazaniem środków 

ochrony osobistej dla PES będącym nową pozycją w budżecie wynikającą                        

z pandemii. Zakupiono maseczki jedno i wielorazowe, rękawiczki, płyny do 

dezynfekcji, przyłbice. 

W 2020 roku uruchomiono koncepcję nowego wsparcia w zakresie mentoringu tj. 

Interim managera, którego pilotaż odbył się w trzecim kwartale 2020 r. Z końcem 

maja Broker klastra i animator klastra zakończyli swoją pracę z dn. W okresie 

sprawozdawczym Broker klastra wspierał animatora OWES we współpracy z m.in. 

samorządem m. Rumia oraz działał w zakresie zdobywania partnerów dla Fundacji 

Świat Wrażliwy. Animator klastra koordynował webinaria (łącznie 6 spotkań) 

odbywające się w ramach spotkań klastrowych. 

Rozliczono działanie związane z przygotowaniem filmów reklamowych dla 

laureatów konkursu Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie, realizację 

webinariów dla PES które odbywały się w kwietniu i maju. Rozliczono realizację 

opracowania strategii CSR w ramach nagród w konkursie Przedsiębiorca 

Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie, zadania Animatora Klastra, który pracował 

dla projektu do końca maja 2020. Specjalista ds. Procesu mentoringowego 

koordynował zadania mentorów w ramach działań mentoringowych. Rozliczono 

wkład własny wynikający z gotowości sal na mentoring oraz z użytkowania sal 
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podczas spotkań klastrowych. 

ZADANIE 12. Informacja i upowszechnianie Ekonomii Społecznej - Partner 

realizujący: Fundacja Pokolenia 

W okresie sprawozdawczym prowadzono działania promocyjno-informacyjne             

w szerokim zakresie. Internetowo działania skupiały się wokół aktualizacji naszej 

strony internetowej i jej trzech głównych osi: Aktualności, Ogłoszeń i Wydarzeń. Cały 

czas prowadzimy i wysyłamy Dobry Newsletter, który dociera do rosnącej bazy 

odbiorców (obecnie 861). Współczynnik otwarcia utrzymuje się na poziomie od 9% 

do 18%. Naszą stronę w tym kwartale odwiedziło 3 600 użytkowników, którzy weszli 

na stronę 4 900 razy. Powstał kolejny kanał promocji podmiotów ekonomii 

społeczne FanPage poDobro Lokalnie, służący do wsparcia w sprzedaży usług 

podmiotów – koszyki wielkanocne, vouchery na usługi. W marcu powstał cykl 

infografik dot. rozwiązań „tarczy antykryzysowej” umieszczony na FP 

dobrarobota.org oraz na stronie internetowej. OWES DR promował także                        

3 webinaria organizowane przez Pracodawców Pomorza. Specjalista ds. informacji          

i upowszechniania es był w stałym  kontakcie i współpracował z kadrą projektu,           

w tym z Animatorami i Doradcami Kluczowymi. Był w kontakcie z Partnerami                       

i podmiotami, które wymagają wsparcia w zakresie marketingowo-technologicznym. 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii były prowadzone działania informacyjne, 

dotyczące zmiany świadczonego wsparcia oraz instrumentów pomocowych dla PES 

związanych z pandemią COVID 19 w OWES. Zapewnialiśmy całościową aktualizację 

strony internetowej oraz komplementarne prowadzenie profilu na facebooku. 

Prowadziliśmy działania wspierające w postaci przygotowywania grafik dla 

inicjatywy Po Dobro Lokalnie, która pomagała podmiotom sprzedawać produkty. 

Specjalista ds. informacji i upowszechniania es współpracował z podmiotami, 

Doradcami, Animatorami i kadrą w zakresie swoich zadań, oraz pracując 

wolontarystycznie nad projektami graficznymi, w tym nad katalogiem. Do zadań 

promocyjno-informacyjnych należała także: bieżąca obsługa telefonu biurowego, 

adresu e-mail i spraw bieżących zgłaszanych przez petentów oraz związanych               

z naborem wniosków. 

Specjalista ds. informacji i upowszechniania es przeprowadzał doradztwo 
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marketingowe z podmiotami, m.in. w postaci: omówienia i uzupełniania briefu do 

stworzenia identyfikacji wizualnej oraz oszacowania potrzeb marketingowych 

(gadżety, ulotki itp.).  
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Dane finansowe: 

 

 

 

 

 

 

nr Zadania Nazwa zadania Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie

Zadanie 1

Animacja lokalna w okresie od IX 

2015 do V 2016 0,00 0,00 79 361,02 57 401,02 79 907,47 57 947,47

Zadanie 2 Animacja lokalna 298 591,85 284 191,85 1 338 176,37 1 214 589,17 2 566 365,70 1 727 647,29

Zadanie 3 Doradztwo kluczowe 465 117,61 465 117,61 2 244 916,43 1 889 445,15 3 421 525,88 2 839 445,88

Zadanie 4

Usługi rozwojowe dla grup 

inicjatywnych i istniejących PES i PS 353 204,76 347 608,36 1 245 061,64 1 218 645,24 3 240 008,73 2 643 508,73

Zadanie 5

Usługi biznesowe dla grup 

inicjatywnych i istniejących PES i PS 21 742,25 21 397,85 178 850,09 169 933,94 727 005,78 527 205,78

Zadanie 6

Doradztwo formalno-prawne dla 

grup incjatywnych i istniejących PES 

i PS 75 370,00 75 370,00 159 410,00 159 410,00 253 712,70 253 712,70

Zadanie 7

Szkoła Menedżerów Ekonomii 

Społecznej w okresie od XI 2015 do 25 770,00 870,00 273 589,39 248 689,39 1 052 613,28 980 913,28

Zadanie 8

Edukacja o Ekonomii Społecznej dla 

dzieci i młodzieży w okresie od I 

2018 do IX 2020 0,00 0,00 16 350,00 16 350,00 90 000,00 90 000,00

Zadanie 9

Wsparcie finansowe i pomostowe 

osób zatrudnianych w PS 1 257 181,54 1 257 181,54 3 232 093,66 3 232 093,66 6 212 933,92 6 212 933,92

Zadanie 10

Społeczna odpowiedzialność 

biznesu 0,00 0,00 51 282,57 51 282,57 512 823,59 512 823,59

Zadanie 11 Usługi na rzecz zatrudnienia w PES 415 661,95 402 926,95 967 826,31 944 421,31 2 373 397,37 2 029 847,37

Zadanie 12

Informacja i upowszechnianie 

Ekonomii Społecznej w okresie od IV 

2017 do IX 2020 34 160,09 34 160,09 180 043,81 177 050,86 332 252,37 277 402,37

Zadanie 13 Akceleracja biznesów społecznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie 14

Usługi rozwojowe dla grup 

inicjatywnych i istniejących PES i PS 

(od X 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie 15

Informacja i upowszechnianie 

Ekonomii Społecznej (od X 2020) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie 16 Reintegracja społeczno-zawodowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 340,00 147 340,00 498 348,05 498 348,05 1 020 050,29 1 020 050,29

3 094 140,05 3 036 164,25 10 465 309,34 9 877 660,36 21 882 597,08 19 173 438,67SUMA

WYDATKI PROJEKTU OWES DR Rozliczone w 2020 r. Narastająco od początku realizacji projektu Budżet wniosku o dofinansowanie

K.pośrednie
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Gdańsk, 2020 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest przez Obszar  

Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Fundacja Pokolenia, Pomorska Specjalna Strefa  Ekonomiczna sp. 

z o.o., Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”, Stowarzyszenie  „Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło Gdańskie” 


