SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SZOWES- OŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
DLA REGIONU SZCZECIŃSKIEGO

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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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
Dane siedziby podmiotu: Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 39/2
Osoba odpowiedzialna/operator dla regionu szczecińskiego: Aktywa Plus Emilia Kowalska

2. Cele działalności i zakładane rezultaty:

Cel główny:

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 31.12.19r

Rezultaty

Wartość
planowana w
okresie 2016-2019

Wartość
osiągnięta w
okresie
sprawozdawczym

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

501

205

936

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem

310

139

351

101

115

459

15

0

20

25

0

35

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

Wartość
narastająco
ogółem
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których przewidziano wsparcie w ramach
Działania 7.3
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
doświadczających wielokrotnego
wykluczenia społecznego, które zostały
objęte wsparciem w ramach projektu

501

197

802

91

8

96

Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych

12

23

55

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

12

2

12

18

9

21

5%

5%

5%

15

13

53

25

27

66

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
Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw
społecznych objętych wsparciem
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku
działalności OWES wypracowały założenia
co do utworzenia podmiotu ekonomii
społecznej
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)
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Lp.

Działanie

Zakres

Osiągnięte
rezultaty

Źródła
finansowa
nia

1.

USŁUGI ANIMACJI
LOKALNEJ

Zorganizowano:
- 76 spotkań animacyjnoedukacyjno-integracyjnych, w
których udział wzięło 1795
osób, (w tym 1116 K).
- 2 Wydarzenia Animacyjne- w
których udział wzięło 238
os.(116K);
- 4 wizyty studyjne ( 141 os, w
tym 102K)
Tematyka spotkań, wydarzeń,
obejmowała m.in. promocje
ES, 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 stanowiły
podsumowanie działań
animacyjnych oraz wymianę
dobrych praktyk.

-76 spotkań
animacyjnych, w
których udział
wzięło 1795
osób(1116K);

RPO-7.3

M. Szczecin,
M. Świnoujście,
Powiaty: Gryficki,
Goleniowski, Kamieński,
Policki.

+wkład
własny

-2 Wydarzenia
Animacyjne- 238os,
w tym 116K;
- 4 wizyty studyjne
( 141 os, w tym
102K).
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2.

USŁUGI WSPARCIA I
ROZWOJU EKONOMII
SPOŁECZNEJ

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

- 13
zorganizowanych
Grup Inicjatywnych

RPO-7.3
+wkład
własny

-7
zarejestrowanych
podmiotów ES, w
tym 1 Spółdzielnia
Socjalna;
- 27 organizacji
pozarządowych
prowadzących
działalność
odpłatną pożytku
publicznego lub
działalność
gospodarczą
utworzonych i
przekształconych w
wyniku działalności
OWES
- 13
zorganizowanych
szkoleń
(psychologia
osiągnięć, stres
pourazowy,
komunikacja, od
pomysłu do
projektu) w
których wzięło
udział 205 osób
(108K, 97M).
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3.

USŁUGI WSPARCIA
ISTNIEJĄCYCH PES/PS

Wsparcie świadczone w
ramach zadania dedykowane
było podmiotom ekonomii
społecznej i/lub
przedsiębiorstwom
społecznym oraz ich
przedstawicielom. Doradztwo
oraz usługi inkubujące
(1944h)dostosowane były do
zindywidualizowanych
potrzeb beneficjentów.
Udzielone wsparcie
przyczyniło się do
ekonomizacji podmiotów
(27PES) oraz wzrostu ich
konkurencyjności( 150PES) .
W związku z planami rozwoju
PES/PS, podmioty otrzymały
dofinansowanie z projektu
7.3.SZOWES-OWES dla
regionu szczecińskiego w
postaci bonów na dojazd i
organizację stoisk oraz
prezentację swoich
produktów i usług na Targach
ES w Kołobrzegu oraz Mini
Targach Ekonomii Społecznej
w Szczecinie. Okresie
sprawozdawczym do projektu
przystąpiło 139 nowych
podmiotów ekonomii
społecznej. OWES przyjął do
wsparcia 205 (125K) nowych
Uczestników Projektu, w tym:
115 os. niepełnosprawnych,
197 osób doświadczających
wielokrotnego zagrożenia.
W okresie rozliczeniowym
świadczono wsparcie w
postaci usług inkubujących z
zakresu prawnego,
księgowego, biznesowego
oraz marketingowego. Łącznie
zrealizowano 1944 godzin
doradztwa i usług
inkubujących. W tym okresie
zrealizowano usługi
marketingowe dla 74 PES.
Przeprowadzono szkolenie dla
22 osób(21K+1M)zat. Działaj
lokalnie - KGW. Wsparcie
świadczono z uwzględnieniem
wymaganych usprawnień
Ścieżka wsparcia została

- 205 osób (125K)
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
przyjętych do
projektu, w tym
115 osób
niepełnosprawnych
(55K) oraz 197
os.(102K)
doświadczających
wielokrotnego
wykluczenia ;

RPO-7.3
+wkład
własny

- 139 nowych PES
obsłużonych przez
OWES;
-1944h- doradztwa
z zakresu
funkcjonowania dla
150 PES;
- 74 PES, dla
których
świadczono usługi
marketingowe;
- 2 bony
szkoleniowe
udzielone dla os.
zagrożonych
wykluczeniem
społecznych;
- 7 udzielonych
Bonów na
uczestnictwo w
Targach ES;
- 1 szkolenie dla
KGW- 22 os., w
tym21 K;
- 1 Wizyta studyjna
dla PS;
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zakończona pomyślnie
zgodnie z zaplanowanym
działaniem, podmioty
uzyskały wsparcie na rozwój
w zakresie funkcjonowania
na rynku pracy, osoby nabyły
kompetencje nt
funkcjonowania i zarządzania
PES. Zadanie monitorowane
w sposób ciągły. Wsparcie
realizowane było na terenie
powiatów objętych
projektem.
Zadanie zostało zakończone i
w pełni zrealizowane.

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 w
latach

Koszt
planowany
2016-2019

Koszt
poniesiony
2016-2019

2016-2019Partnerstwo

2016-2019
Partnerstwo

Aktywa Plus

Aktywa Plus

Koszt
poniesiony
2016-2019r.Aktywa Plus

1.

USŁUGI ANIMACJI
LOKALNEJ

995191,14

993228,42

789 780,00

789780,00

226477,61

2.

USŁUGI WSPARCIA I
ROZWOJU EKONOMII
SPOŁECZNEJ

1045340,21

1042122,23

871 032,00

871032,00

359466,28

3.

USŁUGI WSPARCIA
ISTNIEJĄCYCH PES/PS

1923863,65

1918053,41

1 624 792,00

1614536,41

565760,12

4.

KOSZTY POŚREDNIE

586238,87

585879,71

437 301,00

436161,49

115760,34

3711509,90

1267464,35

Razem

4550633,87

4539238,77

3 722 905,00

Emilia Kowalska- OPERATOR DLA REGIONU SZCZCIŃSKIEGO
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