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1. Ekonomia społeczna jest dziedziną gospodarowania, w której działalność produkcyjna lub
usługowa łączona jest z celami społecznymi.

2. Podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej przeznaczają swój zysk
na zaspokojenie potrzeb społecznych, a także na rzecz społeczności lokalnych, swoich
członków i beneficjentów.

3. Obszary działań podmiotów ekonomii społecznej, to m.in.: integracja społeczna i działalność
na rynku pracy, dostarczanie usług publicznych, realizacja usług o charakterze wzajemnym
oraz usług na otwartym rynku, dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych
oraz działalność handlowa i produkcyjna.

Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna – co to takiego?

Ekonomia społeczna daje możliwości osiągania zysków i realizacji pasji, przyczyniając się do 
pozytywnej zmiany społecznej (wewnątrz organizacji i poza nią).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w regionie szczecińskim pomaga w rozpoczęciu działalności w formie podmiotu ekonomii 

społecznej, a tworzącym miejsca pracy 
w przedsiębiorstwie społecznym oferuje wsparcie w ramach dotacji.
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SYSTEM WSPARCIA OWES,

CZYLI  JAK, W CZYM I KOMU MOŻEMY POMÓC



SZOWES TO SIEĆ ZACHODNIOPOMORSKA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 
skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i 
wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego. W ramach sieci realizujemy obecnie
4 projekty: 
„SZOWES – OWES w regionie szczecińskim”,  
„SZOWES – OWES w regionie szczecineckim”, 
„SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”.
„SZOWES – OWES w regionie stargardzkim”

Celem jest udzielenie kompleksowego, bezpłatnego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej
(PES), które chcą się dalej rozwijać lub wykazują potencjał do dalszego rozwoju, wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Główny obszar działania: powiaty 
• M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, 

gryficki, kamieński, policki

Bezpłatne, kompleksowe wsparcie „SZYTE NA MIARĘ”



Dla kogo?:

 PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ:
 ukierunkowane na: ekonomizację (działalność odpłatna/                                               

gospodarcza), tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, uzyskanie statusu PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

 podmioty reintegracyjne: ZAZ, WTZ, ŚDS, CIS,KIS

 podmioty z wpisaną w statut DZIAŁALNOŚCIĄ ODPŁATNĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
i/lub DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 PODMIOTY uprawnione do założenia PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO np. 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje 
kościelne

 OSOBY FIZYCZNE lub/i GRUPY INICJATYWNE osób fizycznych ukierunkowane na 
założenie PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO lub/i chcące uzyskać wiedzę i 
umiejętności potrzebne do  podjęcia zatrudnienia, założenia, działania w sektorze 
ekonomii społecznej.  



OWES – zakres wsparcia
• USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ, m.in. pomoc w tworzeniu partnerstw, w kreowaniu i 

rozwijaniu pomysłów, inicjowanie spotkań, pomoc w szukaniu pomysłów na wykorzystanie 
lokalnego potencjału.



Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 9-10.10.2021



OWES – zakres wsparcia
• DORADZTWO i SZKOLENIA m.in. zarządzanie organizacją, źródła finansowania, tworzenie 

przedsiębiorstw społecznych i szereg innych.



OWES – zakres wsparcia
• USŁUGI INKUBUJĄCE, m.in. księgowo-podatkowe, prawne, marketingowe, dotyczące 

zatrudnienia i reintegracji zawodowej.



OWES – zakres wsparcia
• WSPARCIE ROZWOJOWE – związane z innowacyjnymi planami rozwoju: bony interwencyjne 

(kryzysowe), bony rozwojowe, bony szkoleniowe, bony na udział w targach, bony na 
wykonanie audytów technicznych i procesowych, przeprowadzenie lustracji dla spółdzielni



OWES – zakres wsparcia
• WIZYTY STUDYJNE - dobre praktyki w sektorze ekonomii społecznej



OWES – zakres wsparcia
• WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY w PRZEDSIĘBIORSTWIE 

SPOŁECZNYM – DOTACJA+WSPARCIE POMOSTOWE





Przedsiębiorstwa społeczne:
- w Polsce: 2044
- w województwie 
zachodniopomorskim: 79
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Stowarzyszenia, Fundacje, KGW, OSP, ZAZ, inne 
PES w województwie zachodniopomorskim

• 7305 organizacji pozarządowych (w tym fundacje, stowarzyszenia, 
federacje, związki stowarzyszeń)*

• 475 ochotniczych straży pożarnych**

• 477 kół gospodyń wiejskich***

• 10 zakładów aktywności zawodowej****

• 12 centrów integracji społecznej****

• 92 spółdzielnie socjalne*****
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*https://spis.ngo.pl/zachodniopomorskie (2022)
**dane Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (2022)
***rejestr ARiMR (2022)    ****rejestr ZUW (2022, 2021)    *****KRS (2019)
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Realizujemy działania w ramach Rządowego 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

Jesteśmy partnerem międzynarodowego 
projektu SEPAL.

• Grupa docelowa: NEETs (młodzież 
pozostającą poza sferą zatrudnienia i 
edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie 
uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się 
do zawodu) w wieku 18-29 lat; imigranci, 
osoby niepełnosprawne intelektualnie, 
uchodźcy, osoby zagrożone ubóstwem

• Wsparcie w postaci: szkoleń, 
międzynarodowych warsztatów, doradztwo 
zawodowe, praca, staż, inne.



http://platformaes.pl/

http://platformaes.pl/


Inkubator SZOWES – OWES Szczecin
ul. Cukrowa 8, pokój 921
71-004 Szczecin, 

e-mail: kontakt@aktywneowes.pl
www.owesszczecin.pl

https://www.facebook.com/OWES.Szczecin

www.szowes.pl

http://www.owesszczecin.pl/
https://www.facebook.com/OWES.Szczecin
http://www.szowes.pl/

