Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku
za okres 1.09.2011 do 31.08.2013
Projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany był przez
Stowarzyszenie Adelfi, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka i Fundację Tus
w okresie od 1.09.2011 do 31.08.2013 r. na terenie subregionu ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki,
giżycki, olecki, piski, gołdapski i węgorzewski.
Celem projektu było dostarczenie wiedzy i umiejętności z obszaru funkcjonowania ekonomii
społecznej różnym grupom interesariuszy (bezrobotni, niepełnosprawni, pracownicy OPS, PUP, NGO,
osoby z obszarów wiejskich) w ramach OWIES w Ełku w okresie od 01.09.2011do31.08.2013r.
Dzięki sprawnej realizacji zaplanowanych w pierwszej edycji Ośrodka działań i osiągnięciu
wszystkich wyznaczonych wskaźników, udało się objąć wsparciem 668 osób (532 K, 136 M), w tym 384
osoby wykluczone społecznie oraz 51 podmiotów ekonomii społecznej. Z uwagi na fakt,
iż z przeprowadzonej przez stowarzyszenie diagnozy wynikało, że zdecydowana większość osób, jak
i podmiotów, z subregionu ełckiego nie miało w ogóle pojęcia czym jest ekonomia społeczna, za punkt
priorytetowy postawiona została informacja i promocja ES. Łącznie pracownicy OWIES udzielili
informacji nt. ES 434 osobom w formie bezpośredniej, mailowo, telefonicznie oraz na spotkaniach
informacyjnych (6 spotkań). Dodatkowo, w spotkaniach z ekonomią społeczną (spotkania edukacyjne
połączone

z prezentacją podmiotu ekonomii społecznej) uczestniczyło 268 osób (12 spotkań).

Stowarzyszenie prowadziło także akcję promocyjną na rzecz ES poprzez wydawanie biuletynów,
publikacji, organizację kursu e-learningowego i wysyłkę newslettera. Projekt zakładał także
kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa kluczowego/ podstawowego, doradztwa
specjalistycznego, w tym biznesowego w zależności od potrzeb beneficjentów, animacji. Do
najważniejszych efektów pracy, związanych z realizacją I edycji projektu, można zaliczyć:
11 zarejestrowanych podmiotów ES (w tym 1 CIS w Białej Piskiej oraz dodatkowo nieujęty we
wskaźnikach CIS „AlterCIS” założony przez

Stowarzyszenie Adelfi), 257 godzin doradztwa

specjalistycznego, 2 koncepcje wsi tematycznych/ekomuzeum w celu rozwoju i ekonomizacji
środowisk wiejskich, zawarcie 2 partnerstw powiatowych na rzecz ES, 1 wypracowany plan działania
dla Spółdzielni Socjalnej Stara Szkoła w Prostkach, zorganizowanie 10 staży w podmiotach ES dla
bezrobotnych osób z niepełnosprawnością, zorganizowanie i przeprowadzenie 39 szkoleń, w których
łącznie uczestniczyło 715 osób, zorganizowanie pierwszych w subregionie Targów ES oraz
zorganizowanie 4 wizyt studyjnych.

