DZIAŁALNOŚĆ LUBUSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ROKU 2019.
Celem działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. jest
kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie
zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim osobom zainteresowanym
działaniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii społecznej.
LOWES obejmuje swoim wsparciem następujący obszar:
a) Miasto Gorzów Wielkopolski
b) Powiat Gorzowski ziemski
c) Powiat Strzelecko-Drezdenecki
d) Powiat Świebodziński
e) Powiat Międzyrzecki
f) Powiat Żagański
g) Powiat Nowosolski
h) Powiat Wschowski (gmina Wschowa)
i) Powiat Słubicki (gmina Rzepin)
j) Powiat Żarski (gmina Łęknica)
Swoim wsparciem LOWES obejmuje:
- osoby fizyczne, zagrożone wykluczaniem społecznym, które z własnej inicjatywy zamierzają uzyskać
wiedzę i umiejętności potrzebne do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii
społecznej;
- osoby prawne, zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych osób prawnych;
- podmioty Ekonomii Społecznej (PES), chcące rozwijać swoją działalność ekonomiczną, w tym
gospodarczą;
- przedstawiciele JST, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, wspierające osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym zainteresowane pozyskaniem wiedzy nt. ES i zakładaniem
przedsiębiorstw społecznych;
- przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę
organizacyjną na obszarze działania OWES, chcące przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne;
- wszystkie inne osoby i podmioty zainteresowane ekonomią społeczną, jej działalnością, podmiotami i
usługami.
W roku 2019 kontynuowane są zadania rozpoczęte w latach wcześniejszych; kadra
merytoryczna prowadziła działania w zakresie rekrutacji osób z obszaru wykluczenia społecznego oraz
podmiotów ekonomii społecznej i osób przez nie delegowanych. Równolegle prowadzone były
spotkania z udziałem podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli JST oraz osób indywidualnych,
których celem było przedstawienie w pierwszej kolejności zasad funkcjonowania LOWES, analizy
potencjału, potrzeb osób bezpośrednio mogących wchodzić w skład nowoutworzonych podmiotów oraz
wstępna diagnoza istniejących podmiotów. Animacja LOWES koncentruje się na działaniach na rzecz
ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności w obszarze ES,
mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,

wzmacnianiu współpracy PES, JST oraz przedsiębiorcami, tworzeniu środowiska przyjaznego
rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i
informacyjnym, budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Wynikiem
odbytych wizyt jest również pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji do podjęcia aktywnej pracy w
środowisku lokalnym z możliwymi potencjalnymi grupami inicjatywnymi, w celu aktywizacji społecznej i
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. W przypadku działań inkubacyjnych położono nacisk na
aktywność służącą nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania
PES i PS. Podejmowana działania mają miejsce, w dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
siedzibie OWES, Lokalnych Punktach Ekonomizacji i Inkubacji Społecznej, tj. w Kostrzynie,
Świebodzinie, Kożuchowie, Dobiegniewie i Gorzowie Wlkp. oraz w terenie – w siedzibach
beneficjentów. Kadra merytoryczna prowadziła działania w zakresie doradztwa specjalistycznego
prowadzonego przez doradcę kluczowego, biznesowego i doradców specjalistycznych w zakresie
marketingu, finansów oraz prawa. Prowadzone są spotkania informacyjne przedsiębiorstw społecznych
z zakresu aspektów prawnych założenia PS, problemów prawnych w istniejących PS, finansów i
marketingu w prowadzeniu działalności.
Zorganizowane zostały szkolenia zawodowe dla grup inicjatywnych i pracowników
przedsiębiorstw społecznych: Technolog robót wykończeniowych, Obsługa maszyny, technologii haftu
komputerowego oraz z obsługi programu oraz zasad projektowania wzorów hafciarskich na hafciarce
Mexa Duo C, Szkolenie – z wykonania manicure, w zakresie doszkolenia technicznego migdał i
kwadrat, mix media zdobień oraz manicure kombinowany, Kurs henny pudrowej brwi, Kurs Obsługa
komputera ECDL, Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat B+E.
Stale prowadzone były szkolenia specjalistyczne z obszaru ekonomii społecznej m.in.: szkolenie dla
podmiotów reintegracyjnych, tworzenie projektów o komponencie ponadnarodowym., „Zawieranie umów
cywilno-prawnych”, szkolenie z zakresu VAT, szkolenie „Kontrola podatkowa i celno – skarbowa”,
szkolenia dla grup inicjatywnych z zakresu usług prawnych, z zakresu usług księgowych, z zakresu finansów, z
zakresu marketingu, z zakresu doradztwa biznesowego – 8 edycji.

W ramach swojej działalności LOWES w 2019 roku:
- zorganizował targi ekonomii społecznej w Gorzowie Wlkp., w Kłodawie, w Kostrzynie nad Odrą, w
Nowej Soli, mające na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej, jej produktów i usług,
- LOWES zorganizował w październiku 2019 roku lekcja dla młodzieży szkół średnich promująca ideę
społecznej odpowiedzialności biznesu w formie gry miejskiej pn. Śladami Maxa Bahra –
biznesmena-społecznika, historycznego prekursora Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
- LOWES był pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu artystyczno-społecznego pod tytułem
„Wenecja”. Założeniem tego projektu była integracja środowisk społecznych.
- 16 czerwca został zorganizowany przez LOWES Wojewódzki Dzień Kultury i integracji PolskoUkraińskiej pod nazwą „Wschodnia Strona Regionu” Celem projektu było zapoznanie mieszkańców
Gorzowa Wlkp. z kulturą, sztuką i rzemiosłem Ukraińskim oraz integracja mieszkańców miasta z coraz
liczniejszą mniejszością Ukraińską zamieszkującą Gorzów Wlkp.
- zorganizowano warsztaty z przygotowania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla
podmiotów ekonomii społecznej, w których udział wzięło 30 przedstawicieli PES,

- LOWES, w roli prelegenta i wystawcy, uczestniczył w targach kariery, organizowanych przez
Akademie Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp.,
- udział w jarmarkach wielkanocnych w Bytomiu Odrzańskim i Świebodzinie, prezentując swoją ofertę
oraz promując działalność podmiotów ekonomii społecznej
- kadra merytoryczna uczestniczyła w spotkaniach Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii
Społecznej
- wsparto organizację koncertu organizowanego przez nowoutworzone Stowarzyszenie „Ukraina
zaczyna się ode mnie”, poprzez działania promocyjne i medialne,
- kadra merytoryczna wzięła udział w III Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w
Warszawie w dn. 5-6 czerwca,
- kadra merytoryczna wzięła udział w, organizowanym przez ROPS, spotkaniu ścieżek reintegracji w
województwie lubuskim w Żarach w dn. 10 czerwca,
- LOWES wspierał promocję działalności lokalnych PES podczas zorganizowanych w dn. 24.08.2019
r., przez sołectwo Królikowice, Gminnych Dożynek dla mieszkańców Gminy Bytom Odrzański,
- kadra merytoryczna brała udział w spotkaniu makroregionalnym w Poznaniu w dn.1-2 lipca, w sprawie
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i nowej perspektywy finansowej od roku 2021.
- przedstawiciele LOWES brali udział w III Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWESy w Warszawie
w dn.14-15.10.2019.
- w dn.14-15.10.2019. odbył się w LOWES audyt zlecony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z obszaru stosowania Standardów OWES.
- w dniach 16 i 23 listopada zorganizowane zostało szkolenie dla PES pn. „Oswoić Alzheimera”, w
szkoleniu udział wzięło 25 osób.
- w dniu 20.11.2019 r. zorganizowane zostało szkolenie dla PS z zakresu zmian w przepisach
podatkowych i ubezpieczeniowych.
LOWES angażuje się w różnorodne działania prowadzone na poziomie regionalnym i subregionalnym,
dotyczące zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i rozwoju
lokalnego, informując o potencjale ekonomii społecznej; jest członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Sygnatariuszem Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, członkiem
Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 i Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. LOWES ściśle
współpracuje w zakresie wymiany informacji dot. ES z instytucjami regionalnymi i lokalnymi tj. PUP,
OPS, Urząd Marszałkowski, Lokalne Grupy Działania, Euroregiony, JST, Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich itp.; angażuje się w działania prowadzone na poziomie regionalnym i

lokalnym (gmina, powiat), dotyczące zatrudnienia, integracji społecznej, rozwoju gospodarczego,
przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego.
Działania biznesowe: Stale prowadzone jest doradztwo dla nowopowstałych i istniejących
przedsiębiorstw społecznych. Prowadzony jest monitoring wydatkowania środków oraz trwałości
utworzonych miejsc pracy. W problemowych przypadkach realizowane są programy naprawcze (w roku
2019 – 3). Działania podejmowane przez doradców biznesowych realizowane są zgodnie i w zakresie
określonym Standardami OWES. Zorganizowano szkolenie dotyczące najczęściej popełnianych błędów
przez PS.
LOWES w liczbach:

- 64 podmioty ekonomii społecznej objętych wsparciem,
- 81 osób z obszaru wykluczenia społecznego, które podjęły pracę w przedsiębiorstwach
społecznych,
- 7 utworzonych organizacji pozarządowych,
- 10 zbudowanych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

