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Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku  

za okres 1.01.2022 do 31.12.2022 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest przez Stowarzyszenie Adelfi  

w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w okresie od 1.01.2019 do 

30.06.2023 r. na terenie subregionu ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski  

i węgorzewski.  

Projekt odpowiada na potrzebę wzmocnienia sektora ES w subregionie ełckim. Potencjał PES jest 

niewystarczający, czego przejawem jest niewielka liczba PS, 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 

jest wysoki wskaźnik osób korzystających ze świadczeń społecznych i pozostających bezrobotnymi, niskie kwalifikacje 

i kompetencje oraz motywacja pracowników PS. Celem projektu jest rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez 

kompleksowe wsparcie 540 osób (380K i 160M) i 155 podmiotów (w tym 90 PES) w zakresie podniesienia wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES lub ich wspierania, a także doprowadzenie do 

podjęcia zatrudnienia przez 129 (91K, 38M) osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. w 31 

nowopowstałych lub istniejących PS w okresie 1.01.2019-30.06.2023. W efekcie tego 129 osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym podejmą zatrudnienie w sektorze ES, zostanie wspartych 31 nowych  

i istniejących przedsiębiorstw społecznych, 45 grup inicjatywnych wypracuje założenia co do utworzenia PES, 27 

środowisk/społeczności przystąpi do wspólnej realizacji inicjatywy ukierunkowanej na rozwój ES, 23 organizacje 

pozarządowe podejmą działalność odpłatną pożytku publicznego lub gospodarczą, a współpraca z samorządami 

lokalnymi i podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej pozwoli budować i utrzymać powiatowe systemy wsparcia 

ES. 

IV edycja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej to działania informacyjne, edukacyjne, doradcze, 

animacyjne, prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku, jak i udzielanie wsparcia finansowego  

i pomostowego oraz opieka biznesowa dla dotowanych przedsiębiorstw społecznych.  

W 2021 r. osiągnięto następujące rezultaty i produkty: 

L.p. Nazwa wskaźnika Wartość osiągnięta 

1. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych 32 
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2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

32 

3. Liczba NGO prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą 
utworzonych w wyniku wsparcia OWES 

10 

4. Procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem W trakcie badania 

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

80 

6. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 39 

7. Liczba GI, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES 

6 

8. Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ES 

8 

9. Liczba udzielonych informacji 240 

10. Liczba konferencji nt. ES 1 

11. Liczba targów ES  1 

12. Liczba warsztatów z ES 5 

13. Liczba spotkań informacyjnych 1 

14. Ilość informacji na stronie  67 

15. Ilość newsletterów 21 

16. Pismo "Propaganda" 2 

17. Ilość infografik 7 

18. Ilość artykułów w prasie 0 

19. Ilość audycji radiowych 1 

20. Liczba dwudniowych szkoleń w ramach Szkoły Liderów ES  6 

21. Liczba godzin szkoleniowych (szkolenia otwarte) 168 

22. Ilość usług specjalistycznych dla PS 13 

23. Liczba godzin doradztwa kluczowego 250,5 

24. Liczba godzin doradztwa biznesowego 975 

25. Liczba godzin doradztwa/usług specjalistycznych 518,25 

26. Konsultacje z zamówień publicznych/zasady konkurencyjności 192 

27. Doradztwo personalne/coaching 64 

28. Liczba spotkań animacji specjalistycznej 292 

29. Liczba godzin animacji specjalistycznej 1112 

30. Liczba spotkań zespołów ds. ES 19 

31. Liczba spotkań zespołów ds. ES z ekspertem 8 

32. Liczba porad/konsultacji 83 

33. Liczba godzin doradztwa podstawowego IPS  236 

34. Liczba nowych podmiotów korzystających z infrastruktury wsparcia IPS 26 

35. Liczba seminariów tematycznych 18 

36. Liczba lekcji w szkołach 35 

37. Liczba spotkań coworkingowych 1 

38. Liczba wizyt studyjnych 1 

39. Liczba spotkań animacyjnych (animacja środowiskowa) 307 

40. Liczba godzin spotkań animacyjnych 655 

41. Liczba działań/startupów 4 

42. Liczba seminariów tematycznych animacyjnych 8 

43. Liczba osób, które otrzymały wsparcie pomostowe 32 
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44. Liczba PS objętych wsparciem opiekuna biznesowe 9 

45. Liczba osób z niepełnosprawnościami objęta wsparciem w programie 6 

46. Liczba podmiotów objętych wsparciem COVID-19 0 

47. Wartość wydatków kwalifikowalnych dot. COVID-19 0 

 


