
OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
W  S U B R E G I O N I E  K A L I S K I M

Oferta bezpłatnego wsparcia!
Znajdź coś dla siebie.



CZYM JEST OWES?
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się 
wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób 
indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem 
przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z OFERTY?

1. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ:
przedsiębiorstwa  społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,

podmioty reintegracyjne: CIS, KIS, WTZ, ZAZ,

organizacje pozarządowe i spółki non-profit,

przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego.

2. OSOBY ZAINTERESOWANE:
utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej 
(np. stowarzyszenia, fundacji),

rozwojem ekonomii społecznej w swoim środowisku 
lokalnym.



CO OFERUJEMY?
1. DOTACJE 

na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub w istnieją-
cych przedsiębiorstwach społecznych,

wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe.

2. DORADZTWO specjalistyczne według potrzeb np.:

ogólne (m.in. zakładanie i rejestrowanie przedsiębiorstw 
społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenie 
działalności statutowe, sposoby finansowania działań,

biznesowe (m.in. działalność PE: gospodarcza, pożytku 
publicznego – odpłata, nieodpłata, przygotowanie biznes 
planu, negocjacje z instytucjami finansującymi poszukiwanie 
partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie 
danych i ofert, tworzenie miejsc pracy),

specjalistyczne (m.in. prawne, marketingowe).

3. SZKOLENIA 
dla podmiotów społecznych prowadzących działalność 
gospodarczą,

dla podmiotów reintegracyjnych,

dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności 
gospodarczej.

4. ANIMACJE
zajęcia edukacyjne w szkołach na temat ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej,

Dni Ekonomii Społecznej (wydarzenia w subregionie kaliskim 
podczas których mieszkańcy mogą zapoznać z ekonomią 
społeczną),

spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej,

wizyty studyjne dające możliwość zapoznania się 
z dobrymi praktykami w sektorze ekonomii społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej na terenie subregionu 
kaliskiego.



Fundacja Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo

Realizator projektu:

61 898 30 68
fundacja@jadwiga.org
www.jadwiga.org

Spotkanie sieciujące
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