Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
Z DZIAŁAŃ
OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DOBRA ROBOTA (OWES
DR) NA SUBREGION METROPOLITALNY ZA ROK 2021

Opracowanie: 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”.
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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, grupami inicjatywnymi,
podmiotami, które w swoich

środowiskach podejmują starania utworzenia

PES/PS przy wsparciu OWES, kierowaniu ich do objęcia doradztwem kluczowym
i pozostałymi usługami wsparcia OWES. OWES prowadzi ewidencję procesów
animacyjnych i doradczych, regularne spotkania AL i DK przeglądowe dot. działań
podejmowanych i planowanych wobec grup, podmiotów i przedsiębiorstw
społecznych. W marcu 2021 nastąpiła zmiana pracownika na stanowisku
koordynatora merytorycznego. Animacja dotyczyła działań ograniczania kryzysu
związanego z pandemią (pomoc w korzystaniu z tarczy, reprezentacja w sztabie
kryzysowym). Animatorka prowadziła prace wdrożenia w JST standardów dla OzN
i otoczenia przy Komisji Społ.-Gosp. Animatorzy pracowali nad uwagami do RPS,
w przygotowaniu do nowego RPO WP. Brali udział w pracach dwóch grup
roboczych w KPRES, w pracach Sopockiej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, w grupie doradczej

przy Starostwie Powiatowym

w Kartuzach ds. eS; grupy robocze przy analizie powiatu puckiego – PLGR
Władysławowo. Byli członkami Wojewódzkiej Rady na rzecz OzN, członkami
Rady Pożytku Publicznego w Pucku i Wejherowie.
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W lutym utworzono sieć współpracy JST i OWES tzn. formalnego oddelegowania
pracowników do zadań dot. eS. Deklarację zgłosiły 34 gminy i 5 powiatów. Po
podpisaniu

porozumienia

samorządy

formalnie

będą

mogły

skierować

pracowników do udziału m.in. w szkolenia, spotkaniach. Spotkanie inicjujące sieć
i 3 powiatowe odbyły się w lutym. Porozumienia zostaną podpisane w II kwartale,
po zatwierdzeniu wzoru przez IZ. Inicjowanie działań w sieci jest przy animatorach,
prowadzenie i organizacja przy koordynatorze merytorycznym.
Skład zespołu animacyjnego w 2021 roku uległ znaczącym zmianom
personalnym, od maja 2021 do zespołu w wymiarze ½ etatu dołączyła 1 osoba
a od września również w wymiarze ½ etatu druga osoba. W tym samym dwie inne
osoby przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz urlopie
macierzyńskim.
Animatorzy na bieżąco spotykali się z Grupami Inicjatywnymi, które
przedstawiały im swoje pomysły i koncepcje na prowadzenie przedsiębiorstwa
społecznego. Były to zarówno osoby fizyczne jak i podmioty, które chciały
stworzyć nowe przedsiębiorstwa. Animatorzy przekazywali ich do dalszego
wsparcia - doradztwa kluczowego, doradztwa prawnego, branżowego.
W ramach animacji obszaru Trójmiasta powstała “Trójmiejska sieć” na rzecz
ekonomii społecznej, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele gmin
Urzędów, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe jak Fundacja
Gospodarcza czy Inkubator Starter. W ramach podejmowanych aktywności udało
się zrealizować webinar podczas Tygodnia przedsiębiorczości listopad 2021
„Dlaczego warto założyć przedsiębiorstwo społeczne?”, w której uczestniczyło ok.
35 osób (wraz z Gdynią Przedsiębiorczą, Urzędem Miasta Sopotu, Inkubatorem
Starter oraz Urzędem Miasta Gdańska). Animatorzy kontaktowali się z Radami
Pożytku Publicznego oraz Centrami Organizacji Pozarządowych na obszarze
metropolii w ramach przypomnienia możliwości wsparcia NGO przez Ośrodek
Wsparcia.
Od wiosny 2021 rozpoczęto prace związane z animowaniem środowiska
Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania sieci JST - OWES.
Udało się zaangażować i podpisać 20 porozumień z następującymi gminami:
Sopot, Malbork, Władysławowo, Reda, Wejherowo, Nowy staw, Stężyca,
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Somonino, Cedry Wielkie, Linia, Sierakowice oraz powiatem kartuskim.
Rozpoczęto rozmowy z powiatem gdańskim oraz kolejnymi gminami. Celem
działania sieci jest budowanie przyjaznego i stabilnego środowiska do rozwoju
przedsiębiorczości społecznej lokalnie. Z uwagi na ograniczone możliwości
organizacji spotkań bezpośrednich spotkania sieci odbywały się on-line, odbyły
się 3 spotkania edukacyjno-sieciujące.

W ramach nieformalnych partnerstw

i współpracy ze środowiskami lokalnymi animatorzy włączyli się w przygotowanie
wydarzenia

-

organizowanego

Partnerstwa
przez

na

rzecz

Fundację

zrównoważonego

Inicjowania

Rozwoju

miasta
UP

Tczewa”

Foundation

z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej gdzie między innymi swoje
doświadczenie prezentowały podmioty eS. Było to spotkanie biznesu, organizacji
pozarządowych i samorządu na temat wyzwań społecznych zrównoważonego
Miasta Tczewa. Animatorzy wspólnie z kadrą kluczową oraz zespołem
zarządzającym opracowali

tzw. szybkie ścieżki wsparcia w tym wsparcia

prawnego, mentoringu. Ścieżki te zostały opracowane w oparciu o istniejące już
mechanizmy, które w drodze doświadczenia pracy i ewaluacji podejmowanych
działań mają podnieść dostępność w możliwości z korzystania ze wsparcia OWES
Dobra Robota przez większą ilość podmiotów. Animatorzy włączyli się również
w prace konsultacyjne związane z przygotowaniem uwag do nowej ustawy
o ekonomii społecznej.

ZADANIE 3. Doradztwo kluczowe – Partner realizujący: Fundacja Pokolenia

W ramach zadania doradcy kluczowi dokonywali diagnozy, projektowali
wspólnie z podmiotami/grupami inicjatywnymi Indywidualne Ścieżki Wsparcia.
Doradcy

pracowali

zarówno

z

personelem

zarządzającym,

jak

i pracownikami/członkami podmiotów uczestniczących we wsparciu. By jak
najlepiej dostosować wsparcie OWES do aktualnych potrzeb i możliwości OU,
doradcy przygotowywali merytorycznie podmioty do uczestnictwa w projekcie
OWES. Szczególny nacisk był kładziony na wsparcie dla podmiotów w okresie
pandemii, oraz na dostosowywaniu usług do potrzeb uczestników. Doradcy
kluczowi ściśle współpracowali z doradcami biznesowymi przy weryfikacji modeli
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biznesowych oraz biznesplanów tworzonych przez podmioty/grupy. Dodatkowo
zespół doradczy zaangażowany jest w realizacje Programu Mentoring eS–
doradcy są w bieżącym kontakcie z mentorami biznesowymi, wspierają podmioty
w doborze odpowiedniego do ich potrzeb mentora, uczestniczą w spotkaniach
z mentorami. Doradcy kluczowi byli w stałym kontakcie z animatorami w kwestii
bieżącego informowania podmiotów o możliwościach uzyskania pomocy
w ramach kolejnych „tarcz antykryzysowych". Spotkania doradcze odbywały się
w początku roku zdalnie a w miarę łagodzenia ograniczeń związanych
z pandemią, forma spotkań była dostosowywana do aktualnych potrzeb
podmiotów. W związku ze znoszeniem kolejnych obostrzeń, DK współpracowali
z podmiotami w zakresie dopasowywania oferty do dynamicznie zmieniającego
się rynku.
Koordynatorka merytoryczna współpracowała ze specjalistą ds. promocji eS przy
opracowaniu planu wsparcia PES w kryzysie spowodowanym kolejną falą
koronawirusa, a także przy opracowaniu założeń kampanii promocyjnej eS,
dostosowanej do aktualnych potrzeb PES będących w kryzysie.

ZADANIE 4. Usługi rozwojowe dla grup inicjatywnych i istniejących PES i PS –
Partner realizujący: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Zadanie zostało zakończone. Usługi z tego zadania były kontynuowane
i realizowane od października 2020 r. przez innego Partnera projektowego Fundację Pokolenia w ramach nowego zadania. Zmiany te zostały zatwierdzone
przez IZ.

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 przez oddelegowanie jednego doradcy biznesowego
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w wymiarze 1/4 etatu. W ramach zadania przeprowadzono doradztwa dla
10 podmiotów w wymiarze ok. 26 godzin. Doradca biznesowy został objęty
superwizją, której celem było m.in. pokonanie problemów zawodowych oraz
przezwyciężenie barier psychologicznych w pracy zawodowej
W związku z sytuacją epidemiczną, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2
doradztwo biznesowego w roku 2021 w zdecydowanej większości odbywało się
zdalnie.
Z dniem 31.12.2021 PSSE sp. z o.o. zakończyła realizację zadania związanego
z usługami biznesowymi dla grup inicjatywnych i istniejących PES i PS.

ZADANIE 6. Doradztwo formalno-prawne dla grup inicjatywnych i istniejących
PES i PS - Partner realizujący: Fundacja Pokolenia

W okresie rozliczeniowym doradcy świadczyli uczestnikom projektu usługi
głównie w zakresie opracowywanych dokumentów rejestrowych oraz wspierali
podmioty w rozwiązywaniu bieżących problemów formalnych. Doradcy formalnoprawni analizowali możliwości i warunki sprzedaży internetowej podmiotów,
w związku z sytuacją koronawirusa. Dodatkowo są wsparciem przy korzystaniu
z ulg w ramach „tarczy antykryzysowej” czy usług, które mogą być świadczone
dzięki znoszeniu poszczególnych obostrzeń epidemicznych.

ZADANIE 9. Wsparcie finansowe i pomostowe osób zatrudnianych w PS Partner realizujący: Fundacja Pokolenia

W okresie sprawozdawczym specjaliści ds. pomocy publicznej i pomocy
de minimis weryfikowali ścieżki wsparcia i umowy przygotowane przez doradców
kluczowych pod kątem występowania pomocy de minimis oraz wystawiali
zaświadczenia o udzielonej pomocy i ew. korekty w przypadku zmian
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w Indywidualnych Ścieżkach Wsparcia. W 2021 przeprowadzono 4 nabory
wniosków dotacyjnych. Dzięki wsparciu OWES powstało 30 miejsc pracy, łączna
kwota dofinansowania to 630 000 złotych.

ZADANIE 11. Usługi na rzecz zatrudnienia w PES – Partner realizujący:
Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza”

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym realizowano dalsze wsparcie PES.
Specjalista ds. wsparcia biznesowego i promocji PES, koordynował działania
związane z zakupem środków ochrony – zbierał zapotrzebowanie od PES za
pośrednictwem DK oraz przeprowadzał działania związane z wydaniem środków
PES-om. Wspierał podmioty w zakresie promocji i współpracy z biznesem a także
opracowywał zmiany w realizacji działania w konsultacji z całym zespołem OWES,
uczestniczył w spotkaniach roboczych i operacyjnych. Specjalista brał udział
w przygotowaniu webinariów dla PES prowadzonych przez przedstawicieli FP
i OMGGS. Zorganizowano udział jednego PES w targach I Love Marketing
w formie online. Kontynuowano procesy mentorskie wg nowej formuły
obowiązującej od I 2020 r, tzn. mentoring procesowy, mentoring branżowy
i strategiczny. W 2021 roku przeprowadzono 432 godziny mentoringu dla
w sumie 31 podmiotów (w tym zarówno branżowego, procesowego
i strategicznego. Kontynuowano prace nad koncepcją nowego produktu interim
managera. Organizowane były także stoiska dla PES na kiermaszu świątecznym.
Praca Specjalisty ds. procesu mentoringowego

oraz Specjalisty ds. wsparcia

biznesowego i promocji PES została zakończona z dn. 31.12.2021 a na nowe
zadania zostało ogłoszone zapytanie ofertowe, które zostanie rozstrzygnięte
w styczniu 2022.

ZADANIE 12. Informacja i upowszechnianie Ekonomii Społecznej - Partner
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realizujący: Fundacja Pokolenia

Realizacja zadania zakończona przez Partnera – Fundację Pokolenia. Zgodnie
z zatwierdzonymi w IZ i procedowanymi w Partnerstwie zmianami tego typu
działania zostały przeniesione do obowiązków Lidera – Obszaru Metropolitalnego
i są realizowane przez niego od X 2020 r. w ramach nowego zadania.

Zadanie 14. Usługi rozwojowe dla grup inicjatywnych i istniejących PES i PS (od
X 2020) - Partner realizujący: Fundacja Pokolenia

W X 2020 partner - Fundacja Pokolenia przejął od TPBA realizację tzw. koszyka
usług. W roku 2021 na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez
pracowników terenowych, przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono
ofertowanie w ramach zasady konkurencyjności na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

usługę księgową dla podmiotów.
obsługę księgowo-kadrowa i w ramach niej doradztwo
specjalistyczne doradztwo branżowe,
usługi marketingowe,
usługi promocyjne
usługi z zakresu komunikacji
usługi z zakresu nowych technologii
coaching biznesowy,
usługi specjalistyczne.

Usługi z zakresu marketingu, promocji, komunikacji i nowych technologii
dotyczyły tematów brandingu, stron internetowych, zrzutek on-line czy
prowadzenia profilu na Facebooku. Zakupiono 2 szkolenia. W ramach
realizowanego wsparcia podmioty tworzą m.in. strony internetowe, sklepy WWW,
identyfikacje wizualne i materiały promocyjne marek. W związku ze stanem
epidemii w pierwszej połowie roku nie były organizowane żadne aktywności
wyjazdowe – szkolenia, wizyty studyjne czy targi. W miarę znoszenia restrykcji
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włączone do oferty zostały ponownie wizyty studyjne. W 2021 roku powstało
7 powstało 5 krótkich filmów promujących PES-y uczestniczące
w projekcie OWES i ich ofertę a także wydano 4 publikacje w formacie PDF gdzie
zostały zaprezentowane oferty PES-ów z obszaru metropolitalnego.

Zadanie 15. Informacja i upowszechnianie Ekonomii Społecznej (od X 2020) –
Partner realizujący: Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia-Sopot

Na początku roku 2021 kadra aktywnie pracowała nad stworzeniem planu
wsparcia PES w kryzysie spowodowanym kolejną falą koronawirusa. Została
przygotowana kampania promocyjna eS, dostosowanej do aktualnych potrzeb
PES w kryzysie. Specjalista ds. promocji Ekonomii Społecznej stworzył kampanię
#zamawiamBowspieram, której celem było wsparcie PES z obszaru gastronomii
w kryzysie oraz popularyzacja zamówień na wynos. Dodatkowo kampania
#zamawiamBOwspieram wspierała animację wzmacniając przekaz o korzyściach
płynących z zakupów usług i produktów w PES. Działania dotyczące edukacji o eS
w OMGGS ukierunkowane były na zwiększenie zakupów w PES przez JST, biznes
i indywidualnych konsumentów. Specjalista Wspierał PES w tworzeniu świątecznej
i noworocznej oferty sprzedażowej. Wypracował strategię komunikacji Portalu
Kulawe Pomorze Fundacji Mocarzy. Wspierał również promocyjnie
i organizacyjnie Spółdzielnię Heca w realizacji zamówienia Miasta Gdańsk na
realizację doręczeń decyzji podatkowych, co stanowi organizację usług PR dla
PES. Specjalista ds. promocji eS przeprowadził webinarium pt. "Wyjście do
lokalnych społeczności - czyli dlaczego stand z ulotkami na evencie jest nudny",
którego celem był rozwój kompetencji marketingowych PES, opublikował również
w Gazecie Rumskiej artykuł popularyzujący ekonomię społeczną. Brał aktywny
udział w spotkaniach sieci współpracy OWES z JST na których przedstawiał
sposoby promowania ekonomii społecznej przez samorządy na terenie gmin.
W 2021 do promocji ekonomii społecznej wykorzystywano szereg narzędzi
komunikacji zewnętrznej, takich jak profil na Facebooku, strona www i newsletter.
Zasięg strony na FB kształtował się średnio na poziomie 3900 osób, największa
popularnością cieszyły się posty przedstawiające m.in. działalność podmiotów
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min. jak film o sklepie charytatywnym, który dotarł do 1 600 osób. Poziom
polubień strony na FB to 1100. Na stronie internetowej pojawiały się wpisy
wykorzystywane później w newsletterze. Przygotowano i wysłano ponad 120
wydań Dobrego Newslettera, najwięcej otwarć w tym okresie to 104.
Opublikowano także Katalog, który w portalu Slideshare został otwarty 82 razy.
Oprócz tego odpowiadano na bieżące potrzeby podmiotów i kadry projektu,
a także zostały rozpoczęte prace koncepcyjne nad filmem prezentującym OWES
i Ekonomię Społeczną.

Zadanie 16. Reintegracja społeczno-zawodowa – Partner

realizujący:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

W 2021 roku rozpoczęto prace nad rozszerzeniem oferty projektu w zakresie
reintegracji dla PES i PS. Został stworzony zespół dedykowany do realizacji
zadania z obszaru reintegracji społeczno-zawodowej. Przygotowano materiały
merytoryczno-dydaktyczne na spotkania w gminach, które miały na celu
promowanie idei powstawania CIS-ów w gminach. W trakcie trwania 2021 roku
spotkania z przedstawicielami gmin, dotyczące promowania, idei tworzenia CISów w gminach odbywały się na bieżąco.
Został przygotowany plan działania z zakresu tworzenia Indywidualnych Planów
Reintegracyjnych, został wybrany zespół ekspercki specjalistów realizujących
plany reintegracyjne: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny.
Opracowane zostały dokumenty merytoryczne, min. wzór planu reintegracyjnego,
skierowanie na usługę planów reintegracyjnych. Zostały zrealizowane konsultacje
z podmiotem zainteresowanym realizacją planów reintegracyjnych. Opracowano
3 indywidualne plany reintegracyjne.
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Dane finansowe:

WYDATKI PROJEKTU OWES DR
Rozliczone w 2021 r.
Narastająco od początku realizacji projektu Budżet wniosku o dofinansowanie
nr Zadania Nazwa zadania
Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie Wydatki kwalifikowane w tym dofinansowanie
Animacja lokalna w okresie od IX
Zadanie 1 2015 do V 2016
0,00
0,00
79 361,02
57 401,02
79 907,47
57 947,47
Zadanie 2 Animacja lokalna
283 810,70
202 540,29
1 621 987,07
1 417 129,46
3 205 811,05
1 838 121,99
Zadanie 3 Doradztwo kluczowe
365 761,89
365 761,89
2 610 678,32
2 255 207,04
3 357 334,73
2 775 254,73
Usługi rozwojowe dla grup
Zadanie 4 inicjatywnych i istniejących PES i PS
0,00
0,00
1 245 061,64
1 218 645,24
1 262 061,63
1 218 645,23
Usługi biznesowe dla grup
Zadanie 5 inicjatywnych i istniejących PES i PS
22 891,48
21 355,62
201 741,57
191 289,56
225 822,58
196 232,58
Doradztwo formalno-prawne dla grup
Zadanie 6 incjatywnych i istniejących PES i PS
33 120,00
33 120,00
206 490,00
206 490,00
258 140,00
258 140,00
Szkoła Menedżerów Ekonomii
Zadanie 7 Społecznej w okresie od XI 2015 do IX
0,00
0,00
273 589,39
248 689,39
273 589,39
248 689,39

Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11

Zadanie 12
Zadanie 13

Zadanie 14
Zadanie 15
Zadanie 16
K.pośrednie
SUMA

Edukacja o Ekonomii Społecznej dla
dzieci i młodzieży w okresie od I 2018
do IX 2020
Wsparcie finansowe i pomostowe
osób zatrudnianych w PS
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Usługi na rzecz zatrudnienia w PES
Informacja i upowszechnianie
Ekonomii Społecznej w okresie od IV
2017 do IX 2020
Akceleracja biznesów społecznych
Usługi rozwojowe dla grup
inicjatywnych i istniejących PES i PS
(od X 2020)
Informacja i upowszechnianie
Ekonomii Społecznej (od X 2020)
Reintegracja społeczno-zawodowa

0,00

0,00

16 350,00

16 350,00

16 350,00

16 350,00

765 440,81
0,00
212 810,08

765 440,81
0,00
209 978,08

3 993 365,45
51 282,57
1 180 636,39

3 993 365,45
51 282,57
1 154 399,39

6 311 483,92
51 282,59
2 454 150,11

6 311 483,92
51 282,59
2 103 570,11

0,00
0,00

0,00
0,00

180 043,81
0,00

177 050,86
0,00

180 043,81
534 710,00

177 050,86
364 500,00

515 668,47

515 668,47

515 668,47

515 668,47

1 877 585,00

1 792 615,00

25 864,87
53 563,35
114 644,59
2 393 576,24

25 864,87
45 203,35
114 644,59
2 299 577,97

25 864,87
53 563,35
612 784,18
12 868 468,10

25 864,87
45 203,35
612 784,18
12 186 820,85

167 900,00
145 380,00
1 020 050,29
21 421 602,57

159 000,00
123 510,00
1 020 050,29
18 712 444,16

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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