
OWES

Czym jest ekonomia 
społeczna?
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… to jeden ze sposobów określenia działalności

gospodarczej, która łączy w sobie 

cele społeczne i ekonomiczne

Jakie świadczymy usługi ?



DORADZTWO SPECJALISTYCZNE                                   
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Przy tworzeniu przedsiębiorstwa proponujemy kompleksowe  
wsparcie doradcze:

 biznesowe
 księgowe
 prawne
 marketingowe
 finansowe 



SZKOLENIA

 dla członków, pracowników 
i wolontariuszy skrojone na miarę potrzeb organizacji 

przykładowe tematy: 
„Niezbędnik NGO”, „Arsenał Młodego Fundraisera”, „Strona 
internetowa i Fan Page”, „Skąd pozyskać grant”, „Zarządzanie 
sobą w czasie”, „Zarządzanie zmianą”, „Organizowanie 
społecznościowe”, „Motywowanie” itp. 
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WSPARCIE DOTACYJNE
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 wsparcie finansowe na start tworzenie miejsc 
pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem

 wsparcie pomostowe



PAKIETY MARKETINGOWE
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 nawet do 11 000 zł

na rozreklamowanie działań, produktów i usług –
przykładowe wykorzystanie: na kampanię w social mediach,
gadżety, banery, namioty reklamowe, roll-upy, ścianki
reklamowe i wiele, wiele innych, potrzebnych NGO
praktycznych rzeczy, które z pewnością posłużą na długi czas

doradztwo biznesowe oraz marketingowe służące 
wypracowaniu strategii marketingowej i rozwojowi 
działalności 



PAKIETY ROZWOJOWE
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 nawet do 10 000 zł

finansowanie działań związanych z realizacją przedsięwzięć 
społecznych (w obszarze pożytku publicznego), doposażenie 
organizacji w niezbędny do prowadzenia działalności 
statutowej sprzęt i wyposażenie, lub podniesienie kwalifikacji 
przez członków, pracowników i wolontariuszy.

Pakiety rozwojowe służą trwałemu rozwojowi organizacji       
i prowadzonych działań społecznych..  



ANIMACJA LOKALNA TO POBUDZANIE I PODTRZYMYWANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW 

WE WSPÓLNYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI.



DZIAŁANIA ANIMACYJNE
na rzecz środowisk lokalnych

 dla liderów społecznych

 dla grup nieformalnych

 dla organizacji pozarządowych

 dla przedsiębiorców i przedstawicieli 
jednostek samorządu
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ANIMACJA 
w obszarze ekonomii społecznej to

 działania edukacyjne

 diagnoza środowisk lokalnych 

 budowa partnerstw

 konsultacje społeczne

 motywowanie do aktywności

 włączanie w procesy rewitalizacyjne
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ANIMACJA 
w obszarze ekonomii społecznej to

 stwarzanie warunków do efektywnej 
komunikacji między różnymi osobami        
i podmiotami 

 ułatwianie procesów komunikacyjnych 
wewnątrz grupy oraz zwiększenia 
zaangażowania

 praca z grupą, moderowanie i 
prowadzenie spotkań

 rozwiązywanie konfliktów
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Tak wiele nas łączy

https://www.facebook.com/popularnie/videos/501550860387873/

https://www.facebook.com/popularnie/videos/501550860387873/


"Animator/ka to iskra społeczna, która zapala 
do aktywności kolejne osoby. To osoba, która 

mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do 
działania, a także ich edukuje.             

Co bardzo ważne – jest praktykiem.                                        
Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje 
powstawanie różnych grup społecznych, łączy je,                                 

stara się je aktywizować. Wspiera też osoby 
indywidualne – liderów, społeczników, inicjatorów 
lokalnych, którzy później przejmują część zadań od 

animatora/ki".

- Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej –



https://www.facebook.com/cytatyipowiedzonka/videos/1918698641723855/UzpfSTgxM

Dg3OTUxMjMyMTIwNDoxNTI2MDU0MDU0MTM3MDc2/

Inspiracje i motywacje

https://www.facebook.com/cytatyipowiedzonka/videos/1918698641723855/UzpfSTgxMDg3OTUxMjMyMTIwNDoxNTI2MDU0MDU0MTM3MDc2/
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
ul. Warszawska 28a/2

40-008 Katowice

tel. 32 376 75 65, 32 273 26 62
e-mail: owes@swr.pl

Animatorka - a.miczkaklosa@swr.pl
Doradca - malgorzata.jablonska@swr.pl


