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§1 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 
RCWIP – Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Lider 

Projektu; 

 

CWP – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Partner Projektu; 

 

Centrum integracji społecznej (CIS)– podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 

r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.); 

 

JST– jednostka samorządu terytorialnego; 

 

Klub Integracji Społecznej (KIS)– podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 

r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.); 

 

Podmiot ekonomii społecznej (PES): 

a) Przedsiębiorstwo Społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

b) Podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

-  CIS i KIS;  

-  ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.); 

c) Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1118, z późn. zm.); 

d) Podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 

którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą,  
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z której zyski wspierają realizację celów statutowych (prowadzące działalność odpłatną, 

nieodpłatną); 

- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r.– Prawo 

spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.); 

- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi 

nie więcej niż 50%; 

 

Przedsiębiorstwo społeczne (PS)- podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki: 

1. jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność  

gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem 

jest: 

a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 

zatrudnienia tych osób: 

 zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób,  

o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 

lub  

 zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności;  

b) lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów 

prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt a; 

2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału  przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze 

zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 

społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 
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3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej 

posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, 

zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami; 

 

WTZ– warsztat terapii zajęciowej; 

 

ZAZ– zakład aktywności zawodowej; 

 

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - podmiot lub partnerstwo posiadające 

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie 

wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. OWES na subregion wrocławski jest 

prowadzony przez Partnerstwo: Lidera Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

oraz Partnera Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości; 

 

Podmioty reintegracyjne - służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Warsztaty 

Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), 

formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą 

przygotowywać się do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być 

prowadzone jako usługi na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne; 

 

Projekt – realizowany przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych (Lider) i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partner) na 

terenie subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, 

średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław na prawach powiatu, projekt 

„Dolnośląski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości – Wrocław”” współfinansowany przez UE  

ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020. 

 

§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,  

z zastrzeżeniem pkt. 2, pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - Wrocław”  

nr WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15, którego realizatorem jest Akredytowany (przez 
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Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) OWES, prowadzony przez Stowarzyszenie 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, pełniące rolę Lidera oraz 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, pełniące rolę Partnera.  

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji na wszystkie formy wsparcia oferowane  

w Projekcie, z wyjątkiem naboru na ścieżki wsparcia finansowego (dotacji) tj. ścieżki Projektu 

związane z tworzeniem nowych miejsc pracy w nowo powstałych Przedsiębiorstwach 

Społecznych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii 

Społecznej po przekształceniu się ich w Przedsiębiorstwa Społeczne. Rekrutacja na te ścieżki 

opisana jest w odrębnym Regulaminie Rekrutacji do projektu na ścieżki wsparcia finansowego 

(dotacja)1.  

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9. Włączenie 

społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej). 

4. Projekt jest realizowany na terenie subregionu wrocławskiego obejmującego powiaty: milicki, 

oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław na prawach 

powiatu.  

5. Celem Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez zwiększenie wpływu sektora na 

rynek pracy w subregionie wrocławskim i m. Wrocław (realizacja usług doradczych, animacji, 

rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących PS).  

6. Projekt trwa od 01.06.2016r. do 31.05.2019r.  

 

§3 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE 

 

1. W ramach Projektu udzielane jest wsparcie w zakresie:  

a) usługi animacji: 

 spotkania animacyjne,  

 wizyty studyjne,  

 edukacyjne gry animacyjne, 

 usługi edukacyjne w ramach usług animacji (ogólna, specjalistyczna, biznesowa) 

 

b) doradztwo kluczowe: 

 kluczowe ogólne,  

                                                 
1 Uczestnik Projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie na podstawie niniejszego Regulaminu, a chcący wziąć udział w ścieżce wsparcia 

finansowego wskazanej wyżej w par. 2,pkt.2 jest zobowiązany do przystąpienia do procesu rekrutacji opisanego w Regulaminie Rekrutacji do 

projektu  na ścieżki wsparcia finansowego (dotacja). 
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 specjalistyczne,  

 biznesowe,  

 

c) warsztaty (w ramach usług animacyjnych): 

   stacjonarne 2-dniowe, dla os. fizycznych chcących założyć i rozpocząć działalność w PES  

z działalnością odpłatną lub gospodarczą,  

 stacjonarne 2-dniowe, dla niezekonomizowanych PES, w tym prowadzące podmioty 

reintegracyjne, tematyka m.in. marketing, aspekty prawne itp., 

 wyjazdowe 3-dniowe dla PES,JST dotyczące m.in.. podmiotów reintegracyjnych, zakładania 

PS, współpracy JST i PES, klauzul, produktów w partnerstwach itp.,  

 stacjonarne 2-dniowe - Animacja w środowisku lokalnym - dla lokalnych animatorów, 

liderów, 

 

d) cykle edukacyjne (w ramach animacji) 

 warsztaty 2-dniowe- Partnerska ES (połączone z wizytą studyjną) dla chcących założyć 

klaster/partnerstwo 

   cykle- warsztaty: Działalność ekonomiczna PES, dla PES funkcjonujących i chcących podjąć 

dział. gospodarczą lub odpłatną,  

 

e) ścieżka dotacyjna (szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, szkolenia powiązane  

z zatrudnieniem w nowotworzonych i istniejących PS, wsparcie finansowe na zatrudnienie  

w nowotworzonych PS i na zatrudnienie w PS oraz wsparcie pomostowe). 

 

2. Formy wsparcia dostępne dla poszczególnych grup docelowych Projektu: 
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3. Formy wsparcia dostępne są bezpłatnie. 

 

§4  

REKRUTACJA 

 

1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób bezstronny i przejrzysty z zachowaniem 

zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością.  

2. Rekrutacja do form wskazanych w §3 takich jak: spotkania animacyjne, usługi edukacyjne, 

doradztwo kluczowe ogólne, biznesowe, specjalistyczne jest otwarta i prowadzona jest w 

sposób ciągły, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Beneficjentami 

realizującymi projekty w ramach RPO 9.1 i 9.2 poprzez przyjmowanie zgłoszeń w sposób 

dostosowany do potrzeb klienta m.in. w celu zniwelowania barier odbiorców: 

 osobiście (w biurze projektu lub w terenie) – miejsca i obsługa dostosowana do miejsca 

grup, np. osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi; 

2.1a- Osoby 

zagrożone 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym

2.1b- b. 

przedstawiciele/ki 

społeczności 

lokalnych 

PES prowadzące 

działalność 

odpłatną/gospodar

czą

PES nie prowadzące 

działalności 

odpłatnej/gospodar

czej

Przedsiębiorstw

a Społeczne

2.2.b- JST i ich 

jednostki 

organizacyjne 

oraz ich kadra, w 

tym uprawnione 

do tworzenia PES 

2.2c-

Przedstawicie

le nauki i 

biznesu 

instytucje 

wspierające 

USŁUGI ANIMACJI

spotkania animacyjne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

edukacyjne gry animacyjne TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

usługi edukacyjne (ogólna,biznesowa,specjalistyczna) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

wizyta studyjna 1 dniowa dla chcących założyć PES/PS 

lub mogących dostać zatrudnienie w PES/PS TAK TAK
wizyta studyjna 2 dniowa dla PES/JST- tematyka m.in. 

społ. zam., klauzule, zakupy od PES/PS itp. TAK TAK TAK TAK

wizyta studyjna 1 dniowa dla JST/PES, które chcą 

założyć PES reintegracyjny TAK TAK TAK TAK

DORADZTWO

kluczowe ogólne TAK TAK TAK TAK TAK

biznesowe ogólne TAK

specjalistyczne TAK TAK TAK TAK

CYKLE EDUKACYJNE (w ramach usł. animacji)
Warsztaty: Działalność ekonomiczna PES, dla PES 

funkcjonujących i chcących podjąć dział. gospodarczą 

lub odpłatną TAK

Partnerska ES dla chcących założyć 

klaster/partnerstwo (wizyta studyjna+ 2-dniowe 

warsztaty) TAK TAK TAK TAK TAK

WARSZTATY (w ramach usł. animacji)

warsztaty stacjonarne 2 dniowe, dla os. fizycznych 

chcących założyć i rozpocząć działalność w PES z odpł. 

lub gospodarczą TAK TAK

warsztaty stacjonarne 2 dni, dla niezekonomizowanych 

PES, w tym prow. reintegracyjne., tematyka m.in. 

marketing, aspekty prawne itp. TAK

warsztaty wyjazdowe 3 dniowe dla PES,JST dotyczące 

m.in.. podmiotów reintegracyjnych, zakładania PS, 

współpracy JST i PES, klauzul, produktów w 

partnerstwach itp. TAK TAK TAK TAK

warsztaty stacjonarne 2 dniowe- Animacja w 

środowisku lokalnym- dla lokalnych animatorów, 

liderów TAK

2.2a-PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ2.1 OSOBY FIZYCZNE
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 telefonicznie/mailowo (pod warunkiem uzupełnienia dokumentacji papierowej). 

Na pozostałe formy zgodnie z §3 obowiązuje odrębna rekrutacja zamknięta. 

3. Kadra OWES zapewnia wsparcie w przygotowaniu i dostarczeniu dokumentacji rekrutacyjnej. 

4. Proces rekrutacji następuje na podstawie: 

a) Weryfikacji formalnej (spełnienie warunków określonych w §4 p.6 ), 

b) Skierowania na odpowiednie wsparcie na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez 

edukatora ogólnego, 

c) Podpisania dokumentacji związanej z udziałem w projekcie, m.in. deklaracji uczestnictwa  

i umów wsparcia. 

5. Dokumentacja związana z rekrutacją oraz informacje o aktualnych wydarzeniach 

projektowych znajduje się na www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl (subregion wrocławski)  

i www.cwp.wroclaw.pl  

6. Uczestnikami projektu mogą być: 

6.1 Osoby fizyczne zamieszkujące subregion wrocławski, które spełniły warunki uczestnictwa 

opisane w pkt. 8: 

a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: 

 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez 

pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art.  

7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą); 

 osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym potwierdzeniem statusu danej osoby jest zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą);  

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 

zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą); 

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub 

innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

http://www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl/
http://www.cwp.wroclaw.pl/
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wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny 

dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości; 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;  

 osoby z niepełnosprawnością- odpowiednie orzeczenie lub innym dokument 

poświadczający stan zdrowia; 

 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  

z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan 

zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

 osoby zakwalifikowane do I,II,III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – zaświadczenie; 

 osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - 

zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający 

stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku 

sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą); 

b) przedstawiciele/ki społeczności lokalnych. 

 

6.2 Podmioty/Instytucje działające bezpośrednio/pośrednio na rzecz aktywizacji społeczno- 

zawodowej os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia 

posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub inną prawnie dopuszczalną formę działalności na 

terenie subregionu wrocławskiego, prowadzące działalność lub zamierzające rozpocząć 

działalność na terenie subregionu wrocławskiego oraz ich pracownicy lub przedstawiciele, 

które spełniły warunki uczestnictwa w Projekcie wskazane w pkt 8 niniejszego paragrafu w 

tym: 
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a) Podmioty Ekonomii Społecznej, 

 PES które prowadzą działalność gospodarczą/odpłatną, 

 PES, które nie prowadzą działalności gospodarczej/odpłatnej, 

 Przedsiębiorstwa  Społeczne, 

b) JST i ich jednostki organizacyjne, w tym uprawnione do tworzenia PES reintegracyjnych, 

c) Przedstawiciele nauki i biznesu, 

d) Instytucje wspierające ekonomię społeczną. 

7. W przypadku ograniczonej liczby miejsc, np. na warsztat, pierwszeństwo mają: 

 

a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne 

sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (III profil) oraz środowiska lub lokalne 

społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych, 

b) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby  

z zaburzeniami psychicznymi (wymagane orzeczenia),  

c) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego.  

 

8.  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

a) Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Projektu; 

b) Wypełnienie i podpisanie wymaganych dokumentów m.in. umów, deklaracji udziału  

w projekcie, oświadczeń, udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i upublicznienie wizerunku; 

c) W przypadku PS podanie informacji o stanie społeczno - ekonomicznym, miejscach pracy, 

korzystaniu z instrumentów zwrotnych, wielkości wzrostu obrotów podmiotu uzyskującego 

wsparcie w ramach Projektu. 

 

§5  

WSPARCIE ANIMACYJNE 

 

1. Celem działań animacyjnych jest m.in.: 
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 pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, umożliwiające 

tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej,  

 ożywianie społeczności lokalnej oraz rozwój aktywności, mających na celu aktywizację 

zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

 wspieranie tworzenia grup inicjatywnych oraz partnerstw/klastrów na rzecz ES, 

 przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów i liderów, 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi takimi jak organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego (JST), przedstawiciele sektora nauki oraz przedsiębiorcy, 

dotycząca rozwoju ES, m.in. poprzez promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych.  

2. Uczestnikiem działań animacyjnych mogą być osoby fizyczne lub pracownicy/przedstawiciele 

Instytucji/Podmiotów zgodnie z tabelą zawartą w §3 pkt 2. 

3. Rekrutacja na działania odbywa się wg zasad wskazanych w §4 pkt 4. 

4. W przypadku wolnych miejsc na działania animacyjne (poza usł. edukacyjnymi, spotkaniami 

animacyjnymi) zainteresowane uczestnictwem Osoby i/lub Podmioty/Instytucje (nie objęte 

wsparciem projektowym), mogą się zgłaszać poprzez wysłanie udostępnionej karty 

zgłoszeniowej na adres dowes@rcwip.pl. O zakwalifikowaniu się decydują kryteria zawarte § 4 

pkt 4. 

5. Ostateczna lista osób kwalifikujących się na działanie animacyjne wraz z listą rezerwową 

stworzona zostanie na trzy dni przed rozpoczęciem działania.  

6. Trzy dni przed działaniem Realizator telefonicznie potwierdza obecność osób 

zakwalifikowanych. W razie zwolnienia się miejsca następuje wybór osób z listy rezerwowej.  

7. Usługi edukacyjne: 

a) Edukator w ramach usługi edukacyjnej identyfikuje uczestnika projektu oraz diagnozuje 

jego potrzeby, na podstawie których określa ścieżkę wsparcia oraz monitoruje dalszy 

proces uczestnictwa w projekcie.  

b) Zakres usług edukacyjnych ogólnych obejmuje m.in. kwestie związane z powstawaniem i 

wspieraniem funkcjonowania PES (wsparcie dla grup inicjatywnych lub osób 

indywidualnych, które jako uczestnicy wsparcia w ramach usług animacji zainteresowani 

będą tworzeniem lub rozwojem PES). Zakres usług edukacyjnych biznesowych oraz 

specjalistycznych obejmuje m.in. kwestie związane z podejmowaniem i/lub 

kontynuacją/rozwojem działania w sektorze ES przy uwzględnianiu (w zależności od 

tematyki usługi edukacyjnej) kwestii społecznych i/lub ekonomicznych i/lub prawnych i 

innych w zależności od potrzeb. 
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§6 

DORADZTWO 

 

1. Doradztwo kluczowe (ogólne) 

a) Doradztwo kluczowe jest prowadzone w sposób ciągły;  

b) Uczestnikami doradztwa mogą być osoby fizyczne lub pracownicy/przedstawiciele 

Instytucji/Podmiotów zgodnie z tabelą zawartą w §3 pkt 2; 

c) Doradztwo jest świadczone w siedzibie Lidera lub Partnera, a także w innym dogodnym dla 

Uczestnika projektu miejscu;  

d) Doradztwo kluczowe może być realizowane w formie: 

 tradycyjnej  (doradca – jeden klient),  

 grupowej (doradca – kilku klientów),  

 e-wsparcie (doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej); 

e) Rekrutacja na działanie odbywa się wg zasad wskazanych w §4 p.4;  

f) Doradztwo ogólne dotyczy zagadnień: 

 tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 

 tworzenia PES przez osoby fizyczne i/lub osoby prawne, 

 rejestrowania działalności PES, 

 zewnętrznego finansowania PS i PES, 

 przekształcania funkcjonujących przedsiębiorstw w przedsiębiorstwa społeczne, 

 ekonomizacji organizacji, 

 tworzenie i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych, 

 współpraca z doradcami specjalistycznymi oraz biznesowymi, w zakresie realizowanego 

wsparcia. 

 

2. Doradztwo kluczowe biznesowe 

a) Odbiorcami doradztwa kluczowego biznesowego są Przedsiębiorstwa Społeczne; 

b) Doradztwo kluczowe biznesowe organizowane jest na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy PS i  wynikających z niej potrzeb podmiotu; 

c) Celem doradztwa kluczowego biznesowego jest monitorowanie sytuacji PS oraz wspieranie 

go w sytuacji budowania planu rozwoju, organizowania wsparcia lub sytuacjach 

kryzysowych; 

d) Doradztwo kluczowe biznesowe może być realizowane w formie: 

 tradycyjnej  (doradca – jeden klient),  



 
    
 

 

 

 
 

www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl 

 

 

 

 

 

Z pasją łączymy ludzi 

St
ro

n
a1

3
 

 grupowej (doradca – kilku klientów),  

 e-wsparcie (doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej); 

e) Doradztwo kluczowe biznesowe świadczone w zakresie: 

 rozpoznania potrzeb uczestnika projektu, 

 opracowania biznesplanu lub studium wykonalności, 

 montażu finansowego, 

 przygotowania dokumentacji w zakresie ubiegania się o finansowanie zwrotne lub 

bezzwrotne, 

 opracowania planu naprawczego dla przedsiębiorstwa społecznego, 

 planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju i/lub koncepcji zwiększania 

wolumenu sprzedaży przez przedsiębiorstwa społeczne, 

  budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z uczestnikami projektu, partnerami, 

dostawcami ,personelem i/lub interesariuszami, 

 branżowym związanym z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej 

lub poszukiwania partnerów, identyfikacji nisz rynkowych, przygotowania danych i ofert, 

 negocjacji z instytucjami finansującymi; 

f) Rekrutacja na działanie odbywa się wg zasad wskazanych w §4 pkt 4. 

 

3. Doradztwo specjalistyczne 

a) Uczestnikami doradztwa mogą być osoby fizyczne lub pracownicy/przedstawiciele 

Instytucji/Podmiotów zgodnie z tabelą zawartą w §3 pkt 2; 

b) Doradztwo specjalistyczne organizowane jest na podstawie zdiagnozowanych potrzeb 

przez doradcę ogólnego lub doradcę biznesowego; 

c) Celem doradztwa specjalistycznego jest sprostanie specyficznym potrzebom osób 

fizycznych oraz PES, w zakresie przedmiotowym będącym poza wiedzą merytoryczną 

doradcy kluczowego lub doradcy kluczowego biznesowego; 

d) Doradztwo specjalistyczne świadczone jest w zakresie:  

 prawnym, 

 księgowo-podatkowym,  

 osobowym,  

 finansowym,  

 marketingowym, 

 IT, 

 innym zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestnika projektu.  

e) Doradztwo specjalistyczne może być realizowane w formie: 
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 tradycyjnej  (doradca – jeden klient),  

 grupowej (doradca – kilku klientów), 

 e-wsparcie (doradztwo z wykorzystaniem jako narzędzia komunikacji elektronicznej); 

f) Rekrutacja na działanie odbywa się wg zasad wskazanych w §4 pkt 4. 

 

§7 

WARSZTATY/CYKLE EDUKACYJNE  

 

1. Uczestnikiem warsztatów/cykli edukacyjnych mogą być osoby fizyczne lub 

pracownicy/przedstawiciele Instytucji/Podmiotów zgodnie z tabelą zawartą w §3 pkt 2. 

2. Rekrutacja na działania odbywa się wg zasad wskazanych w §4 pkt 4. 

3. W przypadku wolnych miejsc na działania, na które prowadzony jest nabór, zainteresowane 

uczestnictwem Osoby i/lub Podmioty/Instytucje (nie objęte wsparciem projektowym), mogą 

się zgłaszać poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej na adres dowes@rcwip.pl. O 

zakwalifikowaniu się decydują kryteria zawarte §4 pkt 4. 

4. Ostateczna lista osób kwalifikujących się na działanie wraz z listą rezerwową stworzona 

zostanie na trzy dni przed rozpoczęciem działania.  

5. Trzy dni przed działaniem Realizator telefonicznie potwierdza obecność osób 

zakwalifikowanych. W razie zwolnienia się miejsca następuje wybór osób z listy rezerwowej.  

6. Za realizację działań zaplanowanych do wykonania w ramach projektu odpowiada kadra 

Projektu.  

7. Miejsce realizacji cyklu edukacyjnego/warsztatu zostanie podane do wiadomości 

zakwalifikowanych do wsparcia osobom jak i podmiotom oraz ich reprezentantom, po 

wyłonieniu realizatora usługi. Niniejsze działania będą się odbywać na terenie subregionu 

wrocławskiego, miejsca dostosowane do potrzeb uczestników (np. dla osób 

niepełnosprawnych). 

8. W przypadku nie zebrania zaplanowanej liczby osób, umożliwiających przeprowadzenie 

działania, Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do jego odwołania lub zmiany 

terminu. 

9. Osoby które ukończą cykl edukacyjny/warsztat zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia 

otrzymają zaświadczenie potwierdzające jego ukończenie. 

10. Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia warsztatu/cyklu edukacyjnego będzie 

uczestnictwo w min. 80% zajęć.  

11. Uczestnicy cykli edukacyjnych/warsztatów zobowiązani są do: 

 Zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu; 
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 Podpisania Umów, potwierdzenia uczestnictwa poprzez złożenie podpisu na stosownych 

dokumentach; 

 Wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu szkolenia; 

 Punktualnego przychodzenia na zajęcia, obecność na min. 80% zajęć; 

 Rzetelnego przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców, 

odrabianie prac zadanych przez prowadzących; 

 Dokumentowania nieobecności – oświadczenie. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące danych 

osobowych- os. fizyczna 

Załącznik  nr 2- Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dotyczące danych 

osobowych- podmiot 

 


