SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZOWES- OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
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1. Dane podmiotu:
Nazwa: ”Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”
Dane adresowe: Szczecin, ul Cukrowa 8
Osoba odpowiedzialna/operator dla regionu szczecińskiego: Aktywa Plus Emilia Kowalska

2. Cele działalności i zakładane rezultaty
Cel główny:
Celem głównym projektu: 15 środowisk lokalnych i
310 prozatrudnieniowych podmiotów ekonomii
społecznej zostanie przygotowanych
do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, dzięki zwiększeniu
dostępu do komplementarnych usług i
pomocy w pozyskaniu kapitału w subregionie
szczecińskim do 30.06.19
Rezultaty

Wartość osiągnięta w
okresie sprawozdawczym

Wartość ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

159

501

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem

97

310

48

101

0

15

14

25

Liczba osób objętych wsparciem
projektowym: - o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
z zaburzeniami psychicznymi
Liczba środowisk, które w wyniku działalności
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej
Liczba osób, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z
projektów w ramach PI 9i, dla których
przewidziano wsparcie w ramach Działania
7.3
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, doświadczających
wielokrotnego wykluczenia społecznego,
które zostały objęte wsparciem w ramach
projektu

108

501

68

91

Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych

24

12

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku
działalności OWES dla osób, wskazanych w
definicji przedsiębiorstwa społecznego

2

12

5

18

Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem

5%

5%

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES wypracowały założenia co
do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej

28

15

12

25

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi
na własny rachunek)

Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty utworzonych w wyniku działalności
OWES we wspartych przedsiębiorstwach
społecznych

Liczba organizacji pozarządowych
prowadzących działalność odpłatną pożytku
publicznego lub działalność gospodarczą
utworzonych lub przekształconych w wyniku
działalności OWES

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności jako OWES:
(opis podejmowanych działań, osiągniętych produktów i wskaźników w okresie
sprawozdawczym, w tym zatrudniana kadra)
Lp.

Działanie

Zakres

Osiągnięte
rezultaty

Źródła
finansowa
nia
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1.

USŁUGI ANIMACJI
LOKALNEJ
M. Szczecin,
M. Świnoujście,
Powiaty: Gryficki,
Goleniowski, Kamieński,
Policki.

2.

USŁUGI WSPARCIA I
ROZWOJU EKONOMII
SPOŁECZNEJ

Zorganizowano ponad 35
spotkań animacyjnoedukacyjno-integracyjnych, w
których udział wzięło około
700 osób, (w tym ca 75% K).
Tematyka spotkań
obejmowała m.in. animację
środowiska lokalnego,
inicjowanie i tworzenie
partnerstw, możliwości
pozyskiwania środków na
działania na rzecz
społeczności lokalnych,
integrację społeczności,
wolontariat. Spotkania miały
na celu m.in. zainicjowanie
wspólnych przedsięwzięć
lokalnych, integrację
środowisk, a także inicjowanie
powstawania grup
inicjatywnych chcących
zakładać PES.
Zorganizowano również
zajęcia mające na celu
przygotowanie lokalnych
animatorów do działania,
obejmujące m.in. tematykę
liderowania, organizacji
spotkań, narzędzi
wykorzystywanych w pracy
animatorów lokalnych,
motywowania i wspierania
liderów,
Wizyty studyjne, stanowią
uzupełnienie edukacji w
zakresie rynku pracy, nisz
biznesowych, wymiany
doświadczeń.
Wydarzenia animacyjne to
przede wszystkim promocja
idei ES, sposoby integracji i
aktywizacji lokalnych
społeczeństw

a)35 spotkań
animacyjnych, w
których udział
wzięło około 700
osób

Usługi wsparcia i rozwoju
ekonomii społecznej podjęto
działania mające na celu
inicjowanie tworzenia nowych
PES, poprzez przygotowanie

-zorganizowano 28
Grup Inicjatywnych
i udzielono
doradztwa 42

RPO-7.3

b) 3 wizyty
studyjne, w
których udział
wzięło ca 100 osób
c) 15 wydarzeń
animacyjnych, w
których udział
wzięło około 1600
osób

RPO-7.3
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Grup Inicjatywnych (GIstowarzyszeń, fundacji,
spółdzielni socjalnych) w
zakresie nie tylko tworzenia
ale także w zakresie ich
funkcjonowania na rynku. W
pracy z każdą GI opracowano i
uwzględniono indywidualną
ścieżkę wsparcia, z
wykorzystaniem informacji,
doradztwa i szkolenia
W ramach zadania
zorganizowano 15 Grup
Inicjatywnych i udzielono
doradztwa 42 osobom (K14+M28). W wyniku działań
zarejestrowano 4
Stowarzyszenia i 2 Fundacje z
odpłatną działalnością
pożytku publicznego lub z
działalnością gospodarczą. Z
pozostałymi Grupami
Inicjatywnymi doradztwo jest
kontynuowane. Dodatkowo w
ramach zadania nr 2
zorganizowano 3 szkolenia z
zakresu tworzenia PES do
osób fizycznych i grup
inicjatywnych w których
wzięło udział 28 osób (19K,
9M). Do organizacji szkoleń
wynajęto sale, przygotowano
poczęstunek, obiady, pakiety
i materiały szkoleniowe .
Wykupiono polisę NNW dla
uczestników szkoleń.
3.

USŁUGI WSPARCIA
ISTNIEJĄCYCH PES/PS

W omawianym okresie
rozliczeniowym na rzecz PES
świadczone były usługi
inkubujące o tematyce
wskazanej we wniosku o
dofinansowanie: usługi
księgowe, usługi
marketingowe. Łącznie
zrealizowano 402 h usług dla
43 podmiotów. Wsparcie
doradcze, w tym doradztwo
biznesowe głównie

osobom (K14+M28).
-zarejestrowano 4
Stowarzyszenia i 2
Fundacje z
odpłatną
działalnością
pożytku
publicznego lub z
działalnością
gospodarczą.
- zorganizowano 3
szkolenia z zakresu
tworzenia PES do
osób fizycznych i
grup inicjatywnych
w których wzięło
udział 28 osób
(19K, 9M).

-402h- doradztwa z
zakresu
funkcjonowania dla
43 PES,

RPO-7.3

- szkolenie- 19
osób
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obejmowało podmioty
ekonomii społecznej
prowadzące działalność
gospodarczą oraz
przedsiębiorstwa społeczne
Dalsze wsparcie udzielane
będzie zgodnie z
zapotrzebowaniem
beneficjentów.
W odpowiedzi na
zapotrzebowanie uczestników
projektu zorganizowano
szkolenie zat. „Jak sporządzić
CIT-8 i CIT-8/O za 2015 r.?” (
w dniu 17.03.2016 r.), w
którym udział wzięło 19 osób
(15K, 4M).
4. Sprawozdanie finansowe z działalności jako OWES zrealizowane w Partnerstwie
(wyszczególnienie planowanych i poniesionych kosztów poszczególnych działań)
Lp.

Zadanie

Koszt planowany
w latach

Koszt poniesiony
2018r.

2016-2019

Stopień
realizacji
zadania w %

1.

USŁUGI ANIMACJI
LOKALNEJ

789 780,00

192306,58

24,35

2.

USŁUGI WSPARCIA I
ROZWOJU EKONOMII
SPOŁECZNEJ

871 032,00

200356,26

23,00

3.

USŁUGI WSPARCIA
ISTNIEJĄCYCH PES/PS

1 624 792,00

516940,41

31,82

4.

KOSZTY POŚREDNIE

437 301,00

136440,48

31,20

Razem

3 722 905

909603,25

24,43

Zatwierdził: Emilia kowalska- OPERATOR DLA REGIONU SZCZCIŃSKIEGO
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