
Sprawozdanie merytoryczne całościowe  

z działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku  

za okres 1.10.2015 do 30.06.2019 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany był przez Elbląskie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Adelfi w okresie od 1.10.2015 

do 30.06.2019 r. na terenie subregionu ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, 

gołdapski i węgorzewski.  

Projekt odpowiadał na potrzebę wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie 

ełckim. Potencjał podmiotów ekonomii społecznej został zdiagnozowany jako niewystarczający, czego 

przejawem była niewielka liczba przedsiębiorstw społecznych, niski udział w realizacji zadań 

publicznych i usług społecznych, słaba współpraca podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej 

skutkująca małą liczbą inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym, czego konsekwencją był wysoki wskaźnik osób korzystających ze świadczeń 

społecznych i pozostających bezrobotnymi. Celem projektu był zatem rozwój sektora ekonomii 

społecznej w subregionie ełckim oraz kompleksowe wsparcie osób i PES poprzez usługi informacyjne, 

animacyjne, doradcze, edukacyjne, specjalistyczne oraz wsparcie finansowe. Nastawiano się również 

na współpracę z samorządami lokalnymi i podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, która 

pozwoli stworzyć powiatowe systemy wsparcia ekonomii społecznej.  

III edycja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, to działania informacyjne, edukacyjne, 

doradcze, animacyjne, jak również prowadzenie sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej  

(w Ełku, Giżycku oraz Olecku), jak i udzielanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz opieka 

biznesowa dla istniejących i nowopowstających przedsiębiorstw społecznych.  

W trakcie realizacji projektu w okresie 1.10.2015-30.06.2019 r. osiągnięto następujące rezultaty  

i produkty: 

- 106 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, 

- 101 osób objętych wsparciem opiekuna biznesowego, 

- 101 osób otrzymało wsparcie pomostowe, 

- 52 grupy inicjatywne wypracowało założenia co do utworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej, 



- 16 organizacji pozarządowych podjęło działalność odpłatną statutową lub gospodarczą i 

zatrudniło do jej wykonywania osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

- 20 środowisk przystąpiło do wspólnej inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej, 

- 317 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem, 

- 113 podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

Dodatkowo:  

Zadanie 1 – Centrum Ekonomii Społecznej 

- 1262 udzielonych informacji, 

- 41 newsletterów, 

- 402 informacji na stronie internetowej, 

- 14 spotkań informacyjnych  

- 18 warsztatów z ekonomią społeczną dla 364 uczestników, 

- 12 artykułów w prasie, 

- 6 audycji radiowych, 

- 6 wydań gazety OWES pn. „Propaganda” – nakład po 500 egz. jedno wydanie, 

- 6 spotów o ekonomii społecznej; 

- 13 infografik o ekonomii społecznej; 

- 2 konferencje nt. ES: 

 „Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna“ (styczeń, 66 osób), 

 Business Meet Up 2018 (listopad, 51 osób), 

- 3 edycje subregionalnych targów ekonomii społecznej (Ełk, Pisz, Giżycko), 

- 18 szkoleń (3 cykle po 6 szkoleń) dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych 

ekonomizacją działalności dla łącznie 267 osób; 

- 5 szkoleń (1 cykl) dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych osób fizycznych; 

- 37 szkoleń otwartych dla 515 uczestników, 

- 2 wizyty studyjne dla uczestników cyklu szkoleniowego dla PES,  

 Garncarska Wioska – styczeń 2018 (15 osób), 

 Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych, Stowarzyszenie Babki Zielarki – 

październik 2018 (16 osób); 

- 30 szkoleń/kursów zawodowych, 

- 1313 godziny doradztwa kluczowego, 

- 707 godzin doradztwa biznesowego, 

- 1324,5 godziny doradztwa specjalistycznego dla podmiotów ekonomii społecznej, 



- 1275 godzin doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorstw społecznych, 

- 827 spotkań animacyjnych w środowiskach, 

- 2013,5 godziny spotkań animacyjnych w środowiskach, 

- 13 seminariów tematycznych dla środowisk objętych wsparciem animacyjnym dla 253 osób, 

- 2 wizyty studyjne dla środowisk objętych wsparciem animacyjnym:  

 Wioski tematyczne – Garncarska Wioska (marzec 2019, 19 osób), 

 „Śladami Sztuki w Obejściu“ (lipiec 2019, 14 osób). 

Zadanie 2 – Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej 

Prowadzone były 3 Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej – w Ełku, Giżycku oraz Olecku. 

- 1137 porad/konsultacji, 

- 881 godzin doradztwa podstawowego, 

- 75 podmiotów/grup korzystających z infrastruktury wsparcia, 

- 35 seminariów tematycznych dla 376 uczestników, 

- 192 lekcji w szkołach dla 3052 uczniów, 

- 689 spotkań animacji specjalistycznej, 

- 1543,5 godziny spotkań animacji specjalistycznej, 

- 106 spotkań powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej i ich grup roboczych, 

- 35 spotkań powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej z udziałem eksperta, 

- 1 spotkanie wyjazdowe wszystkich powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej. 

Zadanie 3 – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej 

- 106 nowych miejsc pracy (w tym 101 z dotacji), 

- 2 420 489,65 zł dotacji, 

- wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie 1 141 179,01 zł,  

- wsparcie pomostowe przedłużone w kwocie 762 000,00 zł, 

- 530 godzin doradztwa biznesowego, 

- 234 godziny doradztwa zawodowego i psychologicznego, 

- 101 osób pracujących po opuszczeniu programu. 

 

 

 

 


