
MAŁOPOLSKI OŚRODEKWSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

OFERTA

Kraków, styczeń 2015



Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność 
w obecnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Tworzy go partnerstwo 6 organizacji:
Lider:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. Rakowicka 10B/10
31-511 Kraków

Partnerzy:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/I p.
30-503 Kraków

FRDL Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73a
31-153 Kraków

Spółdzielnia Socjalna OPOKA
ul. Hutnicza 22, Chechło
32-310 Klucze

 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
   Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
   ul. Malborska 65
   30 - 646 Kraków

Działania  prowadzone  przez  MOWES są  realizowane  w zgodzie  ze  standardami  ujętymi 
w rekomendacjach  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  zakresie  standardów  działania 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw 
systemu  akredytacji  oraz  standardów  usług  i  działania  ośrodków  wsparcia  ekonomii  
społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej  
zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach  
systemu  akredytacji  i  standardów  działania  instytucji  wsparcia  ekonomii  społecznej  
AKSESi zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 
1 października  2014  r.  W trakcie  realizacji  poszczególnych  działań  podjęto  szereg 
przedsięwzięć, ukierunkowując aktywność partnerstwa zgodnie z ww. standardami.



W  poniższej  części  przedstawiamy  Państwu  aktualną  ofertę  wsparcia  osób  fizycznych, 
podmiotów ekonomii społecznej a także instytucji sektora publicznego.



OFERTA FUNDACJI GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej realizuje szeroki zakres nieodpłatnych 

działań zgodnie z poniższym wykazem (oferta aktualna do dnia 30.06.2015 r.):

− szkolenie  „Menedżer  Ekonomii  Społecznej”  przeznaczone  dla  osób 
oddelegowanych  przez  podmioty  ekonomii  społecznej  (PES).  Zakres 
szkolenia:prawne  aspekty  prowadzenia  PES,  finanse  PES,  źródła  finansowania, 
marketing,  controling,  zarządzanie  strategiczne,  strategia  rozwoju,  współpraca  z 
otoczeniem, fundraising, wolontariat.

− Każdy  z  uczestników  otrzyma  również  możliwość  skorzystania  z  doradztwa 
grupowegooraz udziału w 1 dniowejwizycie studyjnej we wzorcowym PES.

− szkolenie„Zasady  zakładania  i  prowadzenia  podmiotów  ekonomii 
społecznej”dedykowane  dla  osób  fizycznych  zainteresowanych  założeniem  i 
prowadzeniem  podmiotów  ekonomii  społecznej.  Zakres  szkolenia:biznesplan, 
marketing, finanse, prawo, procesy grupowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, prawne 
aspekty prowadzenia i zakładania PES.

− Każdy  z  uczestników  otrzyma  również  możliwość  skorzystania  z  doradztwa 
indywidualnego  z zakresu:  rejestracji  i  prawnych  aspektów  prowadzeniaPES, 
marketingu, biznesplanu i finansów oraz udziału w 1 dniowej wizycie studyjnej we 
wzorcowym PES.

− szkolenie„Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” adresowane do 
osób  fizycznych  i  prawnych  zainteresowanych  założeniem  spółdzielni 
socjalnej.Tematy  szkolenia:  aspekty  prawne  prowadzenia  spółdzielni  socjalnej, 
zakładanie  i  członkostwo  w spółdzielni  socjalnej,  finanse  w  spółdzielni  socjalnej, 
marketing w spółdzielni socjalnej,umiejętności interpersonalne w biznesie, rejestracja 
spółdzielni  socjalnej.  Uczestnicy otrzymują  również  możliwość  udziału  w wizycie 
studyjnej i doradztwie indywidualnym.

− Finalnym wsparciem w ramach tego działania  jest  otrzymanie dotacji  na założenie 
spółdzielni  socjalnej  (maksymalnie  20  000  zł  na  jednego  uczestnika  projektu), 
maksymalnie  200 000  zł  dla  jednej  spółdzielni  socjalnej,  a  także  wsparcia 
pomostowego przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wniosek uczestnika projektu.

− doradztwo  biznesowe  dla  spółdzielni  socjalnych  i  Podmiotów  Ekonomii 
Społecznejświadczone  w  zakresie  poszukiwania  i  testowania  źródeł  finansowania 
pozwalającego  na  rozwój  spółdzielni  socjalnych  i  PES  oraz  wzrost  ich 
konkurencyjności.

− usługi  marketingowe,  księgowe  i  prawne  dla  PES  i  spółdzielni 
socjalnychświadczone zgodnie  z  zapotrzebowaniem przez  wyspecjalizowane firmy 
wybrane w drodze konkurencyjnej. Wartość jednej usługi średnio 2300 zł dla 1 PES.



− szeroki zakres działań promocyjno-informacyjnych polegających na organizacji 
Festiwali  i Targów  ES wspieranych  merytorycznie  przez  Fora  ES  z  udziałem 
władz  lokalnych.  Tematyka  Forów  obejmuje:  PES  atrakcyjny  pracodawca, 
Produkty  i  usługi  PES  wspierają  całe  społeczeństwo,  PES  jako  forma  promocji 
regionu,  Jak promować ekonomię społeczną w Małopolsce,  Potencjał  Małopolski  - 
szansa dla PES, Zwrotne czy bezzwrotne źródła finansowania. Dodatkowo na łamach 
Gazety  Krakowskiej  publikowane  są  artykuły  z  zakresu:  ekonomii  społecznej  i 
promocji zatrudnienia w PES, aktualności dot. produktów i usługi PES, informacje o 
stosowaniu  klauzul  społecznych.  Każdy  PES  otrzymuje  cyklicznie  "Biuletyn 
Ekonomii Społecznej" w wersji elektronicznej.

Począwszy od 1 lipca 2015 r. oferta Fundacji GAP obejmować będzie niżej wskazane 
formy działań, skierowane przede wszystkim do przedsiębiorstw społecznych działających w 
formie organizacji pozarządowych oraz spółek z o.o.:

a) odpłatne:

− szkolenia dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów 
ekonomii społecznej;

− specjalistyczne  szkolenia  dedykowane  dla  przedsiębiorstw  społecznych  z 
zakresu finansów, aspektów prawnych, nowych mediów, fundrisingu;

− doradztwo indywidualne i grupowe dla przedsiębiorstw społecznych z zakresu 
prawa, marketingu i finansów;

− coaching dla kierownictwa przedsiębiorstw społecznych.

b) nieodpłatne:

− szkolenia z zakresu zarządzania projektami społecznymi;

− szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych w podmiotach ekonomii społecznej;

− doradztwo indywidualne z zakresu zakładania podmiotów ekonomii społecznej;

− cykliczne comiesięczne spotkania branżowe animujące przedsiębiorstwa społeczne.

Biuro MOWES-FGAP czynne jest codziennie w godzinach 9:00 – 15:00.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Kontakt:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków

tel. +48 12 423 76 05 

faks +48 12 423 76 05 wew. 33

e-mail: adam.galecki@fundacja.e-gap.pl

www.fundacja.e-gap.pl/mowes

mailto:adam.galecki@fundacja.e-gap.pl
http://fundacja.e-gap.pl/mowes/


OFERTA AGENCJI ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SA
Aktualnie Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA (ARMZ SA) oferuje:

− Wsparcie  finansowe   na  założenie/przystąpienie/zatrudnienie  w spółdzielni  socjalnej 
oraz udzielania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego.

− Pomoc w uzyskaniu korzystnych pożyczek i poręczeń kredytowych, w tym:

• Fundusz  Pożyczkowy  ARMZ  dla  Przedsiębiorców  MŚP,  oferujący  preferencyjne 
pożyczki na inwestycje.

• Pośrednictwo  w  uzyskaniu  preferencyjnych  poręczeń  kredytowych  w  ramach 
Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

− Doradztwo   w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  tym  podmiotów 
ekonomii społecznej

ARMZ  SA  świadczy  usługi  informacyjno-doradcze dla  przedsiębiorców  oraz  osób 
bezrobotnych w zakresie:

• informacji  na  temat  zasad  przygotowywania  wniosków  o  udzielenie  dotacji 
z dostępnych programów,

• pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak:

 dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie  działalności gospodarczej 
przez osoby bezrobotne,

 preferencyjne  pożyczki  (nisko  oprocentowane)  na  rozwój  przedsiębiorstwa, 
tworzenie nowych miejsc pracy, jak również dla "starterów" i absolwentów,

 dotacje z Unii Europejskiej i inne,

• opracowywanie biznes planu planowanego przedsięwzięcia,

• porady na temat administracyjno-prawnych aspektów prowadzonej działalności.

− Organizacja szkoleń  

Przy  współpracy  z  Powiatowymi  Urzędami  Pracy,  Ośrodkami  Pomocy  Społecznej  oraz 
innymi  instytucjami,  Agencja  organizuje  szkolenia  głównie  dla  osób  bezrobotnych, 
pragnących  poszerzyć  własne  umiejętności  oraz  zwiększyć  zakres  kwalifikacji.  Tematyka 
szkoleń obejmuje m.in.:

• zagadnienia  związane  z  uruchamianiem  i  prowadzeniem  własnej  działalności 
gospodarczej w tym podmiotów ekonomii społecznej,

• podstawy  obsługi  komputera  oraz  wykorzystanie  narzędzi  informatycznych 
w działalności firmy,

• aktywne poszukiwanie pracy i/ lub samozatrudnienie,

• warsztaty motywacyjne, przeznaczone głównie dla uczniów klas maturalnych w celu 
ułatwienia wejścia na rynek pracy młodym absolwentom,

• i inne, w zależności od zapotrzebowania.

− Działalność promocyjna  



• Organizowanie  lokalnych targów przedsiębiorczości  we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Chrzanowie, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami.

• Promowanie powiatu chrzanowskiego oraz organizacji wspierających przedsiębiorców 
w regionie.

• Działalność marketingowa, przeprowadzanie badań rynku, itp.

Biuro MOWES-ARMZ czynne jest od pn – pt  w godzinach 8:00 – 16:00.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Kontakt:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5,

32-500 Chrzanów

Tel/fax. (32) 645 19 98

biuro@armz.pl

mailto:biuro@armz.pl


OFERTA FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH
Fundacja  Biuro  Inicjatyw  Społecznych  świadczy  szeroki  zakres  form  wsparcia  dla  osób 
indywidualnych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

W zakres wsparcia Fundacji BIS wchodzą: 

WSPARCIE INFORMACYJNE:

• Celem wsparcia jest przekazanie zainteresowanemu podstawowej wiedzy w danym 
zakresie tematycznym, przedstawienie oferty, pomoc w doborze adekwatnej formy 
wsparcia np. szkolenia, konsultacji.

• Zakres merytoryczny:

o zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych,

o współpraca z wolontariuszami – dla instytucji oraz dla zainteresowanych jak 
zostać wolontariuszem,

o informacje na temat dostępnych szkoleń, aktualnych projektów prowadzonych 
przez Fundację,

o kierowanie na konsultacje specjalistyczne przewidziane dla różnych grup 
odbiorców w aktualnie realizowanych przez Fundację projektach.

• Forma świadczenia wsparcia: wsparcie nieodpłatne, informacje osobiste, telefonicznie, 
mailowo.

KONSULTACJE

• Zakres merytoryczny:

o aktywność obywatelska,

o źródła finansowania działań organizacji pozarządowych,

o księgowość i finanse organizacji pozarządowej,

o zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowej (np. 
statut, KRS),

o planowanie rozwoju organizacji pozarządowej w perspektywie kilkuletniej,

o prawne i pozaprawne aspekty wolontariatu,

o planowanie i wdrażanie procesu konsultacji społecznych w samorządach i 
działaniach organizacji pozarządowych,

o zarządzanie organizacją, w tym zasobami ludzkimi.

• Forma świadczenia wsparcia: wsparcie nieodpłatne, konsultacje osobiste, mailowe lub 
telefoniczne; dostępność w zależności od aktualnie realizowanych projektów (np. do 
30.06.2015 m.in. w formie Centrów Organizacji Pozarządowych, po 01.07.2015 r. dla 
grup nieformalnych i młodych organizacji w ramach FIO Małopolska Lokalnie).

ANIMACJA



W  ramach  animacji  realizowane  jest  powstawanie  podmiotów  III  sektora,  inicjatyw 
lokalnych,  partnerstw  międzysektorowych  oraz  dbanie  o  zapisywanie  rozwiązań  do  np. 
Programów  Współpracy  samorządów  z  organizacjami  pozarządowymi,  czy  innych 
dokumentów branżowych lub strategicznych. 

- praca ze społecznością lokalną

• Celem wsparcia jest pobudzenie społeczności i zaangażowanie mieszkańców w pracę 
dla siebie i na rzecz swojej społeczności oraz budowanie przyjaznego otoczenia dla 
rozwoju inicjatyw mieszkańców. Praca animatora ze społecznością opiera się w 
oparciu o opracowany plan animacji przygotowany indywidualnie dla każdej 
społeczności. 

• Przykładowy zakres merytoryczny:

o cykl szkoleń dla liderów lokalnych dot. angażowania i mobilizowania ludzi do 
działania w oparciu o daną metodę np. model Miejscowości Tematycznych, 

o praca ze społecznością lub grupą inicjatywną (diagnoza potencjału i zasobów 
mieszkańców i miejscowości, określenie tematu przewodniego, praca nad 
ofertą, szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, testowanie oferty, organizacja 
imprezy tematycznej, opracowanie strategii rozwoju, opracowanie strategii 
promocji),

o budowanie partnerstwa instytucji i mieszkańców,

o wsparcie w zakładaniu PES. 

• Forma  świadczenia  wsparcia:  wsparcie  nieodpłatne  dla  uczestników w  ramach 
projektu  PIU „Miejscowości  Tematyczne”  do  października  2014 roku lub  obecnie 
możliwe w formie zlecenia, zakupu usługi przez samorząd, Lokalnej Grupy Działania. 
Kompleksowe wsparcie animacyjne realizowane jest poprzez animatora pracującego z 
daną  społecznością.  Metody:  szkolenia,  wizyty  studyjne,  konsultacje,  spotkania, 
kontakty osobiste, telefonicznie, mailowo. 

- praca z grupami inicjatywnymi zmierzająca do utworzenia PES

• Celem  wsparcia  jest  rozpoznanie  potrzeb  środowiska  oraz  potencjału  grupy  i 
zaplanowanie ścieżki rozwoju.

• Przykładowy zakres merytoryczny:

o wsparcie edukacyjne, w tym cykl szkoleń dla liderów lokalnych dot. diagnozy 
społeczności  lokalnej,  różnych form aktywności  społecznej  i  obywatelskiej, 
możliwości  finansowania  działań,  planowania  rozwoju  w  oparciu  przy 
współudziale lokalnych partnerów), 

o praca z grupą inicjatywną – diagnoza,  określenie  priorytetów i potencjałów 
grupy, przeprowadzenie wspólnej inicjatywy, planowanie rozwoju, zakładanie 
PES,

o praca z partnerami –określenie wspólnych celów grupy i innych podmiotów, 
zidentyfikowanie i planowanie obszarów wspólnego działania. 

• Forma świadczenia wsparcia:  wsparcie nieodpłatne dla uczestników w zależności od 
realizowanych  projektów  lub  obecnie  odpłatnie  na  zlecenie  np.  samorządu. 
Kompleksowe wsparcie animacyjne realizowane jest poprzez animatora pracującego z 



daną  grupą.  Metody:  szkolenia,  wizyty  studyjne,  konsultacje,  spotkania,  kontakty 
osobiste, telefonicznie, mailowo. 

SZKOLENIA

Rodzaje organizowanych szkoleń:

• Szkolenia tematyczne:   jedno do kilkudniowe, w wąskim zakresie tematycznym. 
Przykładowe tematy szkoleń:

o Partycypacja i konsultacje społeczne,

o Samorządność i aktywność obywatelska,

o Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem – model współpracy,

o Współpraca partnerska,

o Podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej,

o Zarządzanie organizacją – budowanie strategii rozwoju,

o Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

o Metodologia przygotowania projektu,

o Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego,

o Finanse i księgowość organizacji pozarządowej,

o Działalność gospodarcza organizacji – biznes plan,

o Budowanie zespołu,

o Współpraca z wolontariuszami,

o Wizerunek organizacji pozarządowej,

o Działalność ekonomiczna w organizacji pozarządowej.

• Cykle szkoleniowe:   pakiet zróżnicowanych tematycznie szkoleń dostosowanych do 
potrzeb grupy, często połączone są z indywidualnym wsparciem poszkoleniowym 
(tutoringiem), którego celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Przykładowe cykle szkoleniowe:

o „Szkoła liderów NGOs”,

o „Szkoła Ekonomii Społecznej”,

o „Akademia Aktywności Społecznej i Obywatelskiej”,

o „Inkubatorów Ekonomii Społecznej”,

o „Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych”,

o „Samorządowa Akademia Współpracy”.

Forma świadczenia wsparcia: udział w szkoleniach i cyklach szkoleniowych jest nieodpłatny; 
dostępność w zależności od aktualnie realizowanych projektów (np. do 30.06.2015 m.in. w 
ramach  Centrów  Organizacji  Pozarządowych,  po  01.07.2015  r.  dla  grup  nieformalnych  i 
młodych organizacji w ramach FIO Małopolska Lokalnie).



• Szkolenia i cykle szkoleniowe „szyte na miarę”: Indywidualne projekty szkoleń 
zamkniętych realizowane w formie odpłatnej dla samorządów, Lokalnych Grup 
Działania, firm i organizacji. Prowadzone zarówno w tematyce aktualnie znajdującej 
się w aktualnej ofercie, jak i w ramach innych zagadnień, które obejmuje specjalizacja 
Fundacji BIS. 

WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI

• Wsparcie dla samorządów obejmuje:

o Wsparcie edukacyjne (szkolenia, konsultacje) z zakresu Modelu Współpracy 
JST-NGO,

o Wsparcie w przygotowaniu dokumentów dotyczących współpracy z 
organizacjami pozarządowymi (m.in. strategie, programy współpracy, 
dokumentacje konkursowe),

o Wsparcie w przygotowywaniu i prowadzeniu procesów konsultacji 
społecznych z organizacjami i mieszkańcami,

o Prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych na terenie poszczególnych 
samorządów,

o Prowadzenie procesów animacji lokalnej.

• Forma świadczenia wsparcia: wsparcie odpłatne lub nieodpłatne, w zależności od 
aktualnie realizowanych projektów (np. do 30.06.2015 m.in. w ramach projektu 
„Model Współpracy – Współpraca na medal”).

Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES-BIS czynny jest codziennie w godzinach 
9.00-15.00.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Kontakt:
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18/I p.
30-503 Kraków
biuro@bis-krakow.pl
tel.  (012) 412 15 24,   418 00 77

mailto:biuro@bis-krakow.pl


OFERTA  FRDL  MAŁOPOLSKI  INSTYTUT  SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I     ADMINISTRACJI  

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i  Administracji  realizuje szeroki zakres 
nieodpłatnych działań zgodnie z poniższym wykazem (oferta aktualna do 30.06.2015):

− szkolenie  „Menedżer  Ekonomii  Społecznej”  przeznaczone  dla  osób 
oddelegowanych  przez  podmioty  ekonomii  społecznej  (PES).  Zakres  szkolenia: 
prawne  aspekty  prowadzenia  PES,  finanse  PES,  źródła  finansowania,  marketing, 
controling,  zarządzanie  strategiczne,  strategia  rozwoju,  współpraca  z  otoczeniem, 
fundraising, wolontariat.

− Każdy  z  uczestników  otrzyma  również  możliwość  skorzystania  z  doradztwa 
grupowego oraz udziału w 1-dniowej wizycie studyjnej we wzorcowym PES.

− Szkolenie „Zasady zakładania i  prowadzenia podmiotów ekonomii  społecznej” 
dedykowane  dla  osób  fizycznych  zainteresowanych  założeniem  i  prowadzeniem 
podmiotów ekonomii  społecznej.  Zakres  szkolenia:  biznesplan,  marketing,  finanse, 
prawo,  procesy  grupowe,  zarządzanie  kapitałem  ludzkim,  prawne  aspekty 
prowadzenia i zakładania PES.

− Każdy  z  uczestników  otrzyma  również  możliwość  skorzystania  z  doradztwa 
indywidualnego  z  zakresu:  rejestracji  i  prawnych  aspektów  prowadzenia  PES, 
marketingu, biznesplanu i finansów oraz udziału w 1 dniowej wizycie studyjnej we 
wzorcowym PES.

− Szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” adresowane do 
osób  fizycznych  i  prawnych  zainteresowanych  założeniem  spółdzielni  socjalnej. 
Tematy  szkolenia:  aspekty  prawne  prowadzenia  spółdzielni  socjalnej,  zakładanie  i 
członkostwo w spółdzielni  socjalnej,  finanse  w spółdzielni  socjalnej,  marketing  w 
spółdzielni socjalnej, umiejętności interpersonalne w biznesie, rejestracja spółdzielni 
socjalnej.  Uczestnicy otrzymują  również  możliwość  udziału  w wizycie  studyjnej  i 
doradztwie indywidualnym.

− Finalnym wsparciem w ramach tego działania  jest  otrzymanie dotacji  na założenie 
spółdzielni  socjalnej  (maksymalnie  20  000  zł  na  jednego  uczestnika  projektu), 
maksymalnie  200 000  zł  dla  jednej  spółdzielni  socjalnej,  a  także  wsparcia 
pomostowego przez 6 miesięcy 800 zł miesięcznie na wniosek uczestnika projektu.

− doradztwo  biznesowe  dla  spółdzielni  socjalnych  i  Podmiotów  Ekonomii 
Społecznej  świadczone w zakresie  poszukiwania  i  testowania  źródeł  finansowania 
pozwalającego  na  rozwój  spółdzielni  socjalnych  i  PES  oraz  wzrost  ich 
konkurencyjności.

− usługi  marketingowe,  księgowe  i  prawne  dla  PES  i  spółdzielni  socjalnych 
świadczone zgodnie z zapotrzebowaniem przez wyspecjalizowane firmy wybrane w 
drodze konkurencyjnej. Wartość jednej usługi średnio 2300 zł dla 1 PES.



− szeroki zakres działań promocyjno-informacyjnych polegających na organizacji 
Festiwali  i  Targów ES wspieranych  merytorycznie  przez  Fora  ES z  udziałem 
władz  lokalnych.  Tematyka  Forów  obejmuje:  PES  atrakcyjny  pracodawca, 
Produkty  i  usługi  PES  wspierają  całe  społeczeństwo,  PES  jako  forma  promocji 
regionu, Jak promować ekonomię społeczną w Małopolsce, Potencjał Małopolski - 
szansa dla PES, Zwrotne czy bezzwrotne źródła finansowania.

Począwszy od 1.07.2015 oferta  MISTiA obejmować  będzie  niżej  wskazane  formy 
działań,  skierowane  przede  wszystkim do  grup  inicjatywny zainteresowanych  założeniem 
podmiotu  ekonomii  społecznej  lub  do  podmiotów  pragnących  ekonomizować  swoją 
działalność:

c) odpłatne:

− szkolenia dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów 
ekonomii społecznej;

− specjalistyczne  szkolenia  dedykowane  organizacjom  pragnącym 
ekonomizować swoją działalność (podjęcie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności 
pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej);

− doradztwo indywidualne i grupowe dla grup inicjatywnych osób prawnych z 
zakresu tworzenia PES z osób prawnych.

d) nieodpłatne:

− doradztwo  indywidualne  z  zakresu  zakładania  podmiotów  ekonomii 
społecznej;

Punkt  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  MOWES-MISTiA  czynny  jest  codziennie  w 
godzinach 7.30 – 15.30.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.

Kontakt:
Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES-MISTiA
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

tel.: +48 12 6335154

e-mail: mowes@mistia.org.pl

http://mowes.mistia.org.pl/

http://mowes.mistia.org.pl/
mailto:mowes@mistia.org.pl


OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „OPOKA”
Aktualna oferta MOWES-OPOKA obejmuje szkolenia takie jak:

1. szkolenia w zakresie zakładania podmiotów integracji społecznej (ZAZ, KIS CIS):

- podstawy prawne i źródła finansowania działalności podmiotów reintegracji 
społecznej 

- metody aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach 
reintegracji społecznej.

2. Szkolenia zawodowe kształcące umiejętności i wiedzę z zakresu takich zawodów jak: 
kucharz,  kelner,  pomoc  kuchenna,  fryzjer,  kosmetyczka,  opiekunka  dziecięca, 
opiekunka  osób  starszych,  budowlaniec.  Współpracujemy  z kilkoma  instytucjami 
szkoleniowymi  i na  zamówienie  zorganizujemy  szkolenie  zawodowe  z każdego 
zakresu.  Specjalizujemy  się  w organizacji  szkoleń  dla  osób  niepełnosprawnych 
dostosowując  warunki  i metody  szkolenia  w zależności  od  rodzaju 
niepełnosprawności.

3. Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości Społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych 
i innych  przedsiębiorstw  społecznych.  Organizujemy  profesjonalne  warsztaty 
z grupami  osób  chcących  podjąć  działalność  gospodarczą  w jednym  z podmiotów 
ekonomii Społecznej.

4. Szkolenia  dla  pracowników  samorządowych  i przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych  z zakresu  wszystkich  form  przedsiębiorczości  Społecznej, 
wykorzystaniu  nowatorskich  form  pracy  w aktywizacji  osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, animacji środowiska lokalnego, partycypacji Społecznej 
i rozwoju lokalnego, prowadzenia grup wsparcia i grup edukacyjnych.

5. Szkolenia  z zakresu  źródeł  finansowania  przedsięwzięć  społecznych,  myślenia 
projektowego, planowania przedsięwzięć lokalnych

6. Warsztaty  z aktywizacji  zawodowej  i społecznej  osób  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym,  warsztaty  z animacji,  rękodzieła,  ar  terapii  oraz  technik 
ogólnorozwojowych i poprawiających umiejętności społeczne i interpersonalne.

7. Profesjonalne  doradztwo  specjalistyczne  w zakresie  doradztwa  zawodowego, 
wsparcia psychologicznego i edukacji z zakresu problemów społecznych.

8. Doradztwo  w  zakresie  powoływania  i  funkcjonowania  podmiotów  reintegracji 
społecznej i zawodowej takich jak ZAZ, CIS, KIS, WTZ.

9. Organizacja wizyt studyjnych, przedstawiających dobre praktyki ekonomii społecznej  
i współpracy trójstronnej sektorów oraz dobre praktyki w  instytucjach wspierających 
podmioty ekonomii społecznej. 

Biuro MOWES-OPOKA czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
15:00.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.
Kontakt:
Dział szkoleń - Spółdzielnia Socjalna OPOKA
ul. Hutnicza 22, Chechło
tel. 32 647 21 52



e-mail: szkolenia@opokas.pl

http://opokas.pl/uslugi-szkoleniowe/szkolenia@opokas.pl


OFERTA ZWIĄZKU LUSTRACYJNEGO SPÓŁDZIELNI PRACY
Aktualnie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy oferuje wsparcie finansowane ze środków 
własnych (np. doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania) lub też 
w ramach działalności odpłatnej (np. szkolenia).

Aktualna oferta dostępna w ZLSP jest następująca:

− Szkolenia, seminaria i doradztwo dla:

 osób, chcących założyć nowe spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne,

 prezesów i personelu (członków) nowo zakładanych spółdzielni,

 pracowników spółdzielni chcących podnieść bądź zmienić swoje kwalifikacje.

− opracowanie programów szkoleniowych m.in. z zakresu:

 zasad spółdzielczości,

 funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym,

 ekonomii społecznej,

 pozyskiwania funduszy.

− konsultacje  i  usługi  w  dziedzinie  prawa,  ekonomii,  przygotowania  statutów,  kontroli 
finansowej spółdzielni,

− wsparcie spółdzielni w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, na przykład w 
pozyskaniu pożyczek z Funduszu ES,

− świadczenie doradztwa na temat środków pomocowych dostępnych dla przedsiębiorców 
spółdzielczych,

− pośredniczenie  w  nawiązywaniu  kontaktów  handlowych,  głównie  w  ramach  sektora 
spółdzielczego, zarówno w Polsce jak i na świecie,

− promowanie  spółdzielczej  formy  prowadzenia  działalności  oraz  szerzej  ekonomii 
społecznej  wśród  samorządów,  instytucji  rynku  pracy,  jednostek  pomocy  i  integracji 
społecznej, przedsiębiorców, środowisk naukowych, etc. 

Biuro MOWES-ZLSP czynne jest codziennie w godzinach 7:30 – 15:30.
Informacje udzielane są bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo.
Kontakt:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości

ul. Malborska 65

30-646 Kraków

Tel/fax. (12) 265-73-90

joanna@spoldzielnie.org.pl

www.spoldzielnie.org.pl

http://www.spoldzielnie.org.pl/
mailto:joanna@spoldzielnie.org.pl

