Ekonomia Społeczna – Generacja Przyszłości!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
„Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” Aktywa Plus Emilia Kowalska
oferują bezpłatne szkolenia, warsztaty, doradztwo i usługi specjalistyczne
Nasza oferta skierowana jest do:
 podmiotów ekonomii społecznej* w tym organizacji pozarządowych
(stowarzyszenia, fundacje),
 osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem, prowadzeniem i pracą w
podmiotach ekonomii społecznej,
 instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jednostek
samorządu terytorialnego
z terenu: Miasta Szczecina i Miasta Świnoujście oraz powiatów: polickiego, gryfickiego,
kamieńskiego i goleniowskiego.

Szkolimy z zakresu:











menadżer ekonomii społecznej,
marka i public relations w podmiotach ekonomii
społecznej,
źródła i metody pozyskiwania środków na działania
podmiotów ekonomii społecznej,
księgowy ekonomii społecznej,
sprawozdawczość merytoryczna i finansowa PES,
biznes w podmiotach ekonomii społecznej,
zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,
warsztaty partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii
społecznej,
tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (szkolenie dla
osób fizycznych).

Doradzamy i świadczymy usługi specjalistyczne
m.in.:






z
zakładania
i
funkcjonowania
podmiotów
ekonomii
społecznej
(doradztwo dla osób fizycznych),
doradztwo w zakresie funkcjonowania
PES oraz doradztwo biznesowe w
zakresie pozyskiwania przez PES
zewnętrznych źródeł finansowania, w
szczególności w postaci preferencyjnych
pożyczek na rozwój udzielanych w
ramach Dz 1.4 POKL,
usługi prawne, marketingowe, księgowe,
animacja partnerstw.

Zapewniamy dodatkowe wsparcie uczestnikom
Promujemy i upowszechniamy ideę Ekonomii Społecznej oraz
zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej m.in. poprzez:
naszych działań np.:
 kampanię informacyjną,
 zwrot kosztów dojazdów,
 bezpłatne zakładanie i prowadzenie stron www dla
 zwrot kosztów opieki nad osobami
podmiotów ekonomii społecznej,
zależnymi
lub
osobami
niepełnosprawnymi,
 wizyty studyjne,
 ubezpieczenie.
 promocję dobrych praktyk,
 debaty lokalne i studenckie, konferencję,
 opracowanie i wydawanie publikacji z zakresu ekonomii
społecznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie prowadzony przez Aktywa Plus Emilia Kowalska i Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, znajduje się przy ulicy Cukrowej 8 (budynek
Uniwersytetu Szczecińskiego), IV piętro, pokój 409, tel. 91 444 31 63, kom. 516 702 312.
Poza Szczecinem,
zapraszamy do
Lokalnych Ośrodków
Wsparcia Ekonomii
Społecznej, które
znajdują się w:

*Podmiotami ekonomii społecznej w projekcie "Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej" są podmioty posiadające
status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja
pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia
socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i
niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji
społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności
zawodowej, spółka non-profit.

