Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim rozpoczął
działalność 1 stycznia 2013r. Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury wsparcia
sektora ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim poprzez:
1. wsparcie szkoleniowe,
2. wsparcie doradcze,
3. rozwój partnerstwa lokalnego,
4. promocję ekonomii społecznej,
5. poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia
sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych,
6. kompleksowe wsparcie w zakresie uruchamiania spółdzielni socjalnych.
OWES w subregionie ciechanowskim swoimi działaniami obejmuje obszary:
•

CIECHANOWSKI

•

MŁAWSKI

•

PŁOŃSKI

•

PRZASNYSKI

•

ŻUROMIŃSKI

•

MIASTO CIECHANÓW

W ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie
ciechanowskim powstanie 6 spółdzielni socjalnych na terenie objętym działaniem OWES.
Osoby fizyczne (bezrobotne, niepełnosprawne) mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację
inwestycyjną w wysokości 20 tys. zł na osobę (100 tys. zł na spółdzielnię socjalną) oraz
wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł na osobę miesięcznie przez 6/12 miesięcy.
Obecnie trwa nabór osób chętnych do utworzenia spółdzielni socjalnych.
Bardzo ważnych elementem ułatwiającym rozwój infrastruktury wsparcia ekonomii
społecznej w subregionie ciechanowskim jest szerzenie wiedzy na temat wspomnianej
dziedziny poprzez szkolenia pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej. OWES
prowadzi cykliczne szkolenia w następujących blokach tematycznych:
- Elementarz Ekonomii Społecznej,
- Przedsiębiorczość Społeczna,
- Ekonomia Społeczna dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej,
- Akademia NGO.

W ramach oferty OWES Podmioty Ekonomii Społecznej (spółdzielnie socjalne,
spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe) mogą
skorzystać z bezpłatnych usług prawnych, marketingowych i księgowych.
Zainteresowanych tą formą wsparcia zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.
Jednym z najważniejszych warunków rozwoju rzeczonej dziedziny jest współpraca
podmiotów ekonomii społecznej z szeroko rozumianym otoczeniem. W wielu przypadkach
powodzenie inicjatyw w tym obszarze zależy od relacji z jednostkami samorządu
terytorialnego, instytucjami rynku pracy i sferą biznesu. Szczególnie dotyczy to okresu
zakładania i uruchamiania przedsiębiorstwa społecznego. Ze względu na powyższe, istotnym
zadaniem Ośrodka jest również animacja partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.
Zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach takiego partnerstwa zapraszamy do
udziału w seminariach informacyjno-promocyjnych pt. Partnerstwa lokalne na rzecz ekonomii
społecznej".
Głównym celem OWES w subregionie ciechanowskim jest wspieranie osób, grup
nieformalnych i organizacji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością
ekonomiczną.
zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
„Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel. 23 671 13 06,
e-mail: owes@owes-ciechanow.pl,
www.owes-ciechanow.pl,
Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30, pokój 220, 222

