
1 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej                               

Centrum KLUCZ  
 Instytut Spraw Obywatelskich 

INSPRO 

OWES Centrum KLUCZ 
Informacje ogólne 

• Współfinansowany ze środków unijnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 2014-2020 

• Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017 
• Powiaty: zduńskowolski, łaski, łódzki-

wschodni, pabianicki, tomaszowski, 
opoczyński, rawski 



2 

OWES Centrum KLUCZ 
Nasza oferta 

ANIMACJA I 
INKUBACJA nowe PES 

WSPARCIE 
TWORZENIA 

NOWYCH MIEJSC 
PRACY 

nowe miejsca 
pracy w PES 

USŁUGI 
BIZNESOWE DLA 
ISTNIEJĄCYCH PS 

profesjonalizacja 
istniejących PES 

ROZWÓJ 
SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH 
 

ROZWÓJ  
GMIN 

  
ROZWÓJ  

POWIATU 

I TYP USŁUG  
ANIMACJA I INKUBACJA  

Animacja lokalna (współpraca, partnerstwa, 
kapitał społeczny) 

Szkolenia z zakresu inicjowania nowych PES i 
PS. 

Doradztwo dla osób i podmiotów planujących 
utworzyć nowy PES lub PS. 

Pakiety rozwojowe i coaching. 

NOWY PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ LUB 
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE 
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I TYP USŁUG  
ANIMACJA I INKUBACJA  

USŁUGA DODATKOWE INFORMACJE 

Forum Liderów 
Ekonomii Społecznej 

krótki wstęp do ekonomii społecznej 
inicjowanie współpracy w społeczności lokalnej 
nawiązanie kontaktów  

Szkolenia z zakresu 
inicjowania nowych 
PES i PS. 

dla osób indywidualnych, PES, instytucji i organizacji, 
zainteresowanych tworzeniem nowych PES lub PS 
kompendium wiedzy na temat ekonomii społecznej 

Doradztwo dla osób i 
podmiotów 
planujących utworzyć 
nowy PES lub PS. 

indywidualne i grupowe 
aspekty prawne, księgowe, podatkowe, biznesowe 
prowadzenia PES i PS 

Pakiety rozwojowe i 
coaching. 

pakiety dostosowane do indywidualnych potrzeb PES – 
wartość pakietu do 5.000,00 zł, dla 15 PES 
po 10 sesji coachingowych dla 10 liderów PES 

Szkolenia i wsparcie doradcze związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Szkolenia zawodowe. 

Dotacje i wsparcie pomostowe 

Doradztwo i mentoring . 

NOWE MIEJSCE PRACY W PS 

II TYP USŁUG – WSPARCIE  
TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY 
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USŁUGA DODATKOWE INFORMACJE 

Szkolenia związane z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

dla 36 osób chcących utworzyć miejsce pracy w PS 
zarządzanie, praca zespołowa, profesjonalna obsługa 
klienta i przygotowywanie oferty, rachunkowość i 
księgowość, uwarunkowania formalno-prawne 

Wsparcie doradcze 
związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

dla osób indywidualnych  i prawnych na etapie 
tworzenia biznesplanu 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Szkolenia zawodowe 
po 150 godzin dla około 10 osób 
stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, 
opieka nad osobą zależną 

Wsparcie finansowe 
na podstawie oceny biznesplanów 
dofinansowanie na rozruch 35 miejsc pracy 
dla 22 osób wsparcie pomostowe (do 12 miesięcy) 

Doradztwo i mentoring po 20 godzin specjalistycznego doradztwa dla PS 
Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego 

II TYP USŁUG – WSPARCIE  
TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY 

III TYP USŁUG – USŁUGI  
BIZNESOWE DLA ISTNIEJĄCYCH PS 

Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia. 

Doradztwo specjalistyczne, w tym 
przygotowanie do korzystania z mikropożyczek 

Szkolenia profesjonalizujące PES. 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PES 
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III TYP USŁUG – USŁUGI  
BIZNESOWE DLA ISTNIEJĄCYCH PS 

USŁUGA DODATKOWE INFORMACJE 

Wsparcie doradcy 
kluczowego 

opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia 

Specjalistyczne doradztwo 
w punktach doradczych w 
subregionie, w siedzibie 
PES, on-line 

finansowe, w tym przygotowanie do korzystania z 
mikropożyczek 
biznesowe 
prawne 
rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie 
powiązań kooperacyjnych 

Szkolenia 
profesjonalizujące               
(7 szkoleń) 

tworzenie modeli biznesowych 
pozyskiwanie nowych źródeł finansowania 
profesjonalna obsługa klienta 
marketing/PR 
sprzedaż/negocjacje i inne 

DO KOGO KIERUJEMY OFERTĘ? 
 

• osoby indywidualne (w tym osoby z niepełnosprawnością) 
• organizacje pozarządowe: 

–  planujące ekonomizację działalności 
– prowadzące działalność ekonomiczną 

• spółdzielnie socjalne 
• inne podmioty, grupy i osoby zaangażowane w rozwój lokalny: 

– samorząd lokalny,  
– instytucje pomocy społecznej, instytucje rynku pracy,  
– podmioty reintegracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych,  
– podmioty systemu pieczy zastępczej,  
– Ochotnicze Hufce Pracy,  
– szkoły zawodowe,  
– grupy nieformalne. 
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KONTAKT 
 

Instytut Spraw Obywatelskich 
ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź 
 
Aleksandra Podkońska 
aleksandra.podkonska@inspro.org.pl 
519 300 647 
 
Piotr Pietrzak 
piotr.pietrzak@inspro.org.pl 
519 300 642 


