
 

   

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI 

OWES OBSZARU BIELSKIEGO ZA 2020r. 

 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego” działa przy Stowarzyszeniu 

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości od 1 kwietnia 2013 r. Projekt realizowany dla działania: 9.3. 

Rozwój ekonomii społecznej w regionie dla poddziałania: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OWES realizowany jest w 

partnerstwie ze Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki na terenie i na rzecz 

subregionu południowego woj. Śląskiego. OWES ma na celu wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społ. oraz podmiotów ekonomii społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości 

miejsc pracy oraz poprawy funkcjonowania sektora ekonomii społecznej poprzez nawiązywanie 

współpracy z samorządami oraz podmiotami prywatnymi.  

Okres trwania projektu obejmuje okres od  01.08.2018 – 31.12.2023r.  

 

W ramach swoich działań OWES na dzień 31.12.20r. objął wsparciem 620 osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym. Wartość docelowa wskaźnika w tym zakresie wynosi 746 osób, z czego 75 

osoby podjęły zatrudnienie. Wsparcie szkoleniowe oraz doradcze dla podmiotów ekonomii 

społecznej zaplanowane jest dla 188 podmiotów i dotychczas skorzystało ze wsparcia 126 PES. W 

projekcie zaplanowano 12 grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES miały wypracować 

założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej, natomiast w rezultacie już trzykrotnie 

przekroczono wskaźnik w tym zakresie, gdyż w wyniku działalności OWES już 61 grup inicjatywnych 

pracowało na założeniami co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej. W ramach założeń 

projektu zaplanowano, iż 12 środowisk przystąpi do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na 

celu rozwój ekonomii społecznej w wyniku działalności OWES. Jak wynika z analizy danych na dzień 

31.12.20r. już 14 środowisk przystąpiło do działań mających na celu rozwój ekonomii społecznej.   

W wyniku działalności OWES utworzono 143 miejsc pracy, natomiast wartość docelowa wskaźnika 

wynosi 215 miejsc pracy. W 2020r. 79 stworzonym miejscom pracy minął okres trwałości z 

zaangażowaniem pracowniczym na poziomie 52,5 etatu dla osób wskazanych w definicji 

przedsiębiorstwa społecznego.  

 

Na bieżący stan realizacji wskaźników projektu miało wpływ wsparcie oferowane przez OWES 

dla beneficjentów pomocy. Do wypracowania wysokości wskaźników na dzień 31.12.2020r. 

przyczyniło się niewątpliwie wsparcie w postaci: doradztwa ogólnego, w ramach którego doradca 

ogólny, pracujący na ½ etatu zrealizował 542,5 godziny wsparcia na rzecz uczestników projektu, 

doradztwa biznesowego, w ramach którego 5 doradców wspierało przedsiębiorstwa społeczne 

udzielając im wsparcia.  Ponadto w ramach wsparcia księgowego i prawnego w postaci pakietów 

księgowych i prawnych doradcy udzielali wsparcia PES/PS.  



 

   

Pakiet prawny przyznano jak dotąd 5 PES, natomiast pakiet księgowy został przyznany 4 PES.  

Ponadto dla PES wyrażających chęć ekonomizacji i przekształcenia się w Przedsiębiorstwo Społeczne 

zaplanowano poradnictwo prawne w ilości 300 godz. w tym 6 godz./podmiot, aktualnie 

wykorzystano 37 godz. co daje łącznie 67 godzin wsparcia w tym zakresie.  

Wartością dodaną była praca 4 animatorów, którzy widząc potrzebę wsparcia grup 

inicjatywnych przeprowadzili aż 1589 spotkań animacyjnych. W okresie sprawozdawczym z powodu 

pandemii i ograniczeń z tym związanych odbył się jeden pakiet animacyjny, okresie sprawozdawczym 

łącznie: 12 pakietów. W dniu 27.08.2020r. przedstawiciele UM w Bielsku-Białej w składzie: Z-ca 

Prezydenta Miasta, Naczelnik WPS i Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej wzięli udział w 

wizycie organizowanej w ramach pakietu animacyjnego do Częstochowy. Celem wizyty było 

wypracowanie założeń w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej w zakresie zwiększenia powierzania zadań 

gminy organizacjom pozarządowym, przede wszystkim w obszarze pomocy społecznej. Podczas  

wizyty zapoznano się z systemem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Mieście Częstochowa, 

odwiedzono PES/PS realizujące zadania gminy Częstochowa (Częstochowskie Centrum Wsparcia 

Rodziny/ Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” oraz Fundacja Oczami 

Brata, Klubokawiarnia „Jasne, że Alternatywa”). W spotkaniu oprócz animatorki udział wziął 

przedstawiciel UM w Częstochowie – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.   

 

W obszarze działań animacyjnych realizowano także zadania polegające na budowaniu 

długofalowej współpracy z gminami usytuowanymi na terenie działania OWES opartej na rzetelnej 

analizie potrzeb i zasobów gmin, a także zachęcanie włodarzy gmin do wprowadzenia w Programach 

współpracy z ngo i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego, zapisów odnoszące się do wsparcia PES. Do dnia 31.12.20r. 5 gmin wprowadziło 

przedmiotowe zapisy /wartość wskaźnika wynosiła 4, a zatem osiągnięto zakładany wskaźnik. 

Ponadto w wyniku działalności OWES na bieżąco prowadzi się działania animacyjne mające na celu 

min. zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego do zakupu produktów i usług od PES i PS przy 

wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych niezależnie od zastosowanego 

trybu zamówienia publicznego, a także wzrost wartości usługi użyteczności publicznej w JST w 

obszarach (w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i Prawa Zamówień Publicznych): 

pomoc społeczna, wspieranie rodzin,  niepełnosprawności, rynku pracy.  

Ponadto pomimo, iż wystąpiły ograniczenia w kontakcie z przedstawicielami Urzędów Gmin, 

PUP, MOPS, WTZ, KIS, CIS, LGD, ODR tam, gdzie tylko była taka możliwość pod względem 

technicznym organizowano spotkania oline z użyciem narzędzi zdalnych: google meets, zoom, click 

meeting itp. Ponadto pracę animacyjną z grupami inicjatywnymi także realizowano w opcji online. 

Tam, gdzie tylko warunki sanitarne pozwalały zarówno animatorki, doradcy biznesowi, doradczyni 

ogólna spotykali się z zachowaniem reżimu sanitarnego osobiście.  

W ramach działań sieciujących OWES zainicjował spotkania dla PES/PS w formie 

warsztatowej. Spotkania miały być próbą weryfikacji potrzeb organizacji oraz okazją do podnoszenia 

wiedzy i kompetencji nie tylko organizacji, ale także ich przedstawicieli. Ideą, jaka przyświecała 

organizatorom wiązała się z organizacją spotkań pod konkretne potrzeby uczestników, a także 



 

   

tworzeniem przestrzeni networkingowej dla PES/PS. Z uwagi na pandemię podjęto decyzję o 

kontynuowaniu spotkań, ale w formie online- live z założeniem, że na każdym spotkaniu online, w 

każdy wtorek o godz. 10.00 będzie się prezentowało jedno przedsiębiorstwo społeczne, a animatorki 

podczas live będą animowały dyskusję pomiędzy odwiedzającymi profil oraz występującymi w live. 

Organizacja spotkań w takiej formie przyczyniła się nie tylko do bieżącego kontaktu i monitoringu 

działań PS, szerokiej promocji produktów i usług PES/PS na skalę ogólnokrajową, ale także do 

edukacji PES/PS w obszarze: jak organizować interakcję w sieci z potencjalnymi odbiorcami usług i 

produktów. Kilka przedsiębiorstw społecznych uznając za dobry sposób organizacji takich spotkań 

zainspirowało się do swoich działań i teraz sami organizując takie live poszerzają krąg osób chętnych 

do zakupu ich usług i produktów.  

W związku z faktem, iż przedsiębiorstwa społeczne nie mogły z powodu panującej pandemii 

wziąć udziału w dorocznych jarmarkach świątecznych, za namową PS OWES zorganizował pierwszy  

w Polsce tego typu jarmark świąteczny z OWES. W jarmarku wzięło udział 13 spośród 32 

przedsiębiorstw społecznych z subregionu południowego. Live był prowadzony przez animatorki 

OWES za pomocą platformy STREAMYARD. Dodatkowo został opracowany katalog świąteczny 

przedsiębiorstw społecznych, który następnie został rozesłany do odbiorców mailingu OWES oraz do 

JST, JOST, ROPS-ów.  

W wyniku działania OWES wzrosła także liczba organizacji pozarządowych prowadzących 

działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą, w założeniu miało to być 19 

organizacji, natomiast w roku 2020r. 19 organizacji zdecydowało się na prowadzenie działalności 

odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, co na dzień 31.12.20r. dało liczbę 33 

organizacji. Ponadto grupy inicjatywne, przedsiębiorstwa społeczne, z którymi pracowały animatorki 

pomimo trudności jakie w 2020r. pojawiły się w wyniku wybuchu pandemii złożyły swoje pomysły na 

działania i otrzymały wsparcie w formie szkoleń z podstawowego zakresu ekonomii społecznej, 

zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, budowania marki przedsiębiorstwa 

społecznego, wsparcie w postaci warsztatów motywacyjnych, pisania biznesplanu. 

W ramach projektu przewidziano wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i zaplanowano 

maksymalną kwotę dotacji na poziomie sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu 

art.2 ust. 1 pkt 28 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Ponadto w projekcie przewidziano maksymalną możliwą wartość podstawowego wsparcia 

pomostowego na osobę w wysokości 1800 zł na m-c., z zastrzeżeniem, iż łączna wartość wsparcia 

finansowego  (dotacja +wsparcie pomostowe) na 1 miejsce pracy nie może przekroczyć 30 tys. zł. 

Wartość dotacji minimalnej na miejsce pracy wynosiła 24 000 zł., natomiast wartość maksymalna 

dotacji na miejsce pracy wynosiła 29000,00 zł. Maksymalna do uzyskania kwota wsparcia 

podstawowego wsparcia pomostowego na miejsce pracy wynosiła 6000,00 zł. na okres 6 m-cy, 

natomiast minimalna kwota wsparcia podstawowego wsparcia pomostowego przewidzianego na 

jedno miejsce pracy wynosiła 1000,00 zł. na okres 6 m-cy. 

W 2020r. wypłacono dotacje na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych w 

wysokości 1499008,48zł oraz wypłacono wsparcie pomostowe w wysokości 477868,06 zł. 



 

   

Ponadto w odpowiedzi na zapotrzebowanie PES/PS OWES przeprowadził badanie wśród 60 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym 25 z terenu Bielska-Białej, znajdujących się na terenie 

subregionu południowego. W wyniku badania powstały dwa raporty badawcze, które w pełnej wersji 

stanowią załączniki niniejszego podsumowania. Ankietowani byli pytani o prowadzoną działalność ich 

organizacji, bieżącą aktywność, oczekiwania wobec swoich gmin, znajomość rozwiązań 

zaproponowanych w tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych, a także o metody pracy 

zdalnej. Z uwagi na występującą sytuację pandemii można zaobserwować, iż osiąganie 

zaplanowanych wskaźników może nie postępuje tak szybko, jak w poprzednim okresie 

sprawozdawczym, to jednak wskaźniki na bieżąco są realizowane. Niektóre ze wskaźników zostały 

przekroczone w ujęciu liczbowym, tak więc można stwierdzić, iż ogólna ocena przedsięwzięć w 

ramach projektu jest bardzo dobra.  

W ramach realizacji mechanizmu zakupowego wspierającego Przedsiębiorstwa Społeczne w 

związku z sytuacją epidemiologiczną wsparto 6 PS, u których zamówiono produkty/usługi (Maseczki – 

10 650 sztuk, Pranie z dezynfekcją – 10 800 kg prania, Usługa cateringowa – 7 536 sztuk, Warsztaty 

dla dzieci z domu dziecka – 4 godziny, Usługi rehabilitacyjne dla seniorów – 48 godzin, Kombinezony 

dwuczęściowe – 2 530 sztuk) i przekazano 27 instytucjom zaangażowanym w zwalczanie skutków 

epidemii. 

• Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie  

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie  

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej  

• Hospicjum Im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie  

• Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej  

• Hospicjum Św. Kamila w Bielsku-Białej  

• Centrum Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej  

• Schronisko dla mężczyzn im. Św. Brata Alberta w Częstochowie  

• Urząd Miasta Ruda Śląska- Wydział Zarządzania Kryzysowego  

• Fundacja Caritas Katowice  

• Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej  

• Szpital Powiatowy w Żywcu  

• Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji AD – Finem im. Księżnej Marii Krystyny 

Habsburg w Czernichowie  

• Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Cieszynie 

• Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie    

• Placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”  w Cieszynie 

(Centrum Edukacji Socjalnej, Dom Matki i Dziecka „Słonecznik”, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla 

Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie)  

• Fundacja na rzecz budowy i funkcjonowania Hospicjum św. Tomasza Ap. w Sosnowcu  



 

   

• Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis w Katowicach  

• Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie  

• Dom Pomocy Społecznej Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

• Dom Pomocy Społecznej w Bystrej – Fundacja Sadyba   

• Dom Opieki Samarytanin w Bielsku- Białej  

• Ewangelicki Dom Opieki SOAR w Bielsku- Białej  

• Dom Pomocy dla Osób Starszych w Bielsku- Białej 

 

W ramach mechanizmu zakupowego zakupiono od PS i przekazano na rzecz ww. podmiotów 

produkty/usługi na równowartość 405138,40zł. 

 


