
ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE LEGNICKIM” 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie dla Dzieci i MłodzieŜy „Szansa”, wspólnie z Fundacją Rozwoju Ekonomii 

Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do udziału w Projekcie pt. „Rozwój ekonomii 

społecznej w regionie legnickim”. 

 

Projekt adresowany jest do: 

1. Osób fizycznych zamieszkałych na terenie byłego województwa legnickiego, w tym: osób 

bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagroŜonych wykluczeniem zgodnie z art. 1 ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym, osób fizycznych pracujących lub nie pracujących.  

2. Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, pracy, inwalidów  

i niewidomych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o 

poŜytku publicznym i wolontariacie.  

3. Instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów obejmowanych wsparciem.  

 

Co oferujemy w ramach projektu: 

 

I Oferta dla osób fizycznych 

 

1) Organizacja szkolenia „Z Ekonomią Społeczną na Ty” – zachęcenie do działania w 

podmiotach Ekonomii Społecznej, a takŜe do korzystania z innych usług projektu: 

� prezentacja projektu, 

� dobre praktyki w Polsce i za granicą, 

� ekonomia społeczna jako pomysł na własną aktywność,  

� dyskusja o problemach w danej społeczności 

� źródła finansowania działań społecznych  

 

2) Szkolenie w ramach cyklu edukacyjnego: „Zakładanie i prowadzenie podmiotów Ekonomii 

Społecznej” – przygotowanie osób fizycznych do załoŜenia i prowadzenia podmiotów Ekonomii 

Społecznej (3 szkolenia wyjazdowe trzydniowe): 

• aspekty formalno-prawne (rejestracja, statut, obowiązki wobec ZUS i US itp.) 

• praca w zespole 

• tworzenie usług 

• biznesplan 

• elastyczne formy zatrudnienia i równouprawnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej  

 

3) Udział w warsztatach stacjonarnych skierowanych, do osób chcących załoŜyć podmioty 

Ekonomii Społecznej: 

• wypracowanie biznesplanów  

• pozyskiwanie funduszy na działalność 

 



4) Bezpłatna oferta doradcza: Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane 

z: rejestracją i prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej, sporządzaniem biznesplanu, 

marketingiem i sprzedaŜą, aspektami prawnymi i finansowymi, budowaniem i zarządzaniem 

projektami. Odbiorcy doradztwa będą mogli skorzystać równieŜ z bogatej oferty udostępnionej 

literatury poruszającej zagadnienia związane z problematyką ekonomii społecznej. Usługa 

świadczona w Legnicy i Głogowie. MoŜliwe jest równieŜ świadczenie doradztwa dla grupy odbiorów 

na obszarze powiatu.  

  

II Oferta dla podmiotów Ekonomii Społecznej  

 

1) Udział w szkoleniach otwartych – mające na celu zwiększenie potencjału podmiotów Ekonomii 

Społecznej. Szkolenia dwudniowe, wstępnie planowane zagadnienia: 

• produkt podmiotu ekonomii społecznej 

• księgowość w podmiotach ekonomii społecznej 

• budowanie zespołu  

• marketing 

• zarządzanie podmiotami ES 

• działalność gospodarcza podmiotu 

• biznes plan 

 

2) Udział w cyklach edukacyjnych, szkolenia trzydniowe wyjazdowe  celem jest:  

 

a) Rozwój istniejących podmiotów w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, nowych 

obszarów działania: 

• aspekty formalno- prawne,  

• otoczenie NGO,  

• biznesplan, 

•     nisze rynkowe,  

• elastyczne formy zatrudnienia kobiet 

b) Wzmocnienie liderów pod kątem kompetencji w obszarach: 

• zarządzanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – społeczeństwo informacyjne,  

• planowanie, 

• zespół,  

• monitoring jakości,  

• budowanie kapitału finansowego 

 

3) Bezpłatna oferta doradcza.  

Zakres doradztwa obejmuje między innymi zagadnienia związane z: prowadzeniem podmiotów 

ekonomii społecznej, marketingiem i sprzedaŜą, aspektami prawnymi i finansowymi, budowaniem i 

zarządzaniem projektami. Odbiorcy doradztwa będą mogli skorzystać równieŜ z bogatej oferty 

udostępnionej literatury poruszającej zagadnienia związane z problematyką ekonomii społecznej. 

Usługa świadczona w Legnicy i Głogowie. MoŜliwe jest równieŜ świadczenie doradztwa dla grupy 

odbiorów  w terenie.  



 

4) Wsparcie prawno-księgowe. Planowane są spotkania z ekspertami z zakresu księgowości i 

prawa, wyposaŜające uczestników w wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości w organizacjach i 

zagadnień prawnych.  

 

5) Usługi marketingowe wspierające potencjał wybranych podmiotów Ekonomii Społecznej:  

• zamieszczenie informacji o produktach i usługach w internetowym informatorze 

• moŜliwość utworzenia lub rozbudowania strony www 

• przygotowanie filmu promującego usługi podmiotów Ekonomii Społecznej, a takŜe emisja w 

mediach Internetowych  

• produkcja ulotek promujących podmioty Ekonomii Społecznej  

• przekazanie pakietów promocyjnych dla  podmiotów Ekonomii Społecznej  

 

III Oferta dla instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej 

 

Wsparcie budowania sieci współpracy podmiotów Ekonomii Społecznej, które obejmie:  

• diagnozę lokalnych potrzeb oraz identyfikację moŜliwych form współpracy w kontekście 

rozwoju ekonomii społecznej w powiecie.  

• budowanie lub rozwój sieci współpracy na rzecz podmiotów Ekonomii Społecznej. 

Działanie realizowane poprzez: 

• organizacje lokalnych spotkań animacyjnych, 

seminaria wyjazdowe. 

 
 


