
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

OWES TŁOK 2 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 



Ośrodek tłok – kim jesteśmy 
• Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych TŁOK działa od 2005 roku. 

• Jesteśmy organizacją służącą rozwojowi i budowie sektora 

organizacji pozarządowych – pomagamy w zakładaniu i 

prowadzeniu stowarzyszeń i fundacji 

 



Tłok jako Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 
• Wspieramy rozwój 

ekonomii społecznej 

w regionie – m.in. 

pomagamy 

organizacjom 

pozarządowym 

rozwijać działalność 

odpłatną i 

gospodarczą 



OWES-Y W WOJ. KUJAWSKO-

POMORSKIM 

• subregion 1 (powiaty: bydgoski, m. Bydgoszcz, nakielski, sępoleński, 
tucholski) - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA" 

• subregion 2 (powiaty: aleksandrowski, chełmiński, lipnowski, m. Toruń, 
toruński) - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży 

• subregion 3 (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. 
Grudziądz, rypiński, świecki, wąbrzeski) - Ośrodek TŁOK  

• subregion 4 (powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, 
m. Włocławek, żniński) - Fundacja „EKSPERT–KUJAWY”.  



TEREN DZIAŁANIA OWES TŁOK 

1. POWIAT BRODNICKI 
2. POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI 
3. POWIAT GRUDZIĄDZKI 
4. MIASTO GRUDZIĄDZ 
5. POWIAT RYPIŃSKI 
6. POWIAT ŚWIECKI 
7. POWIAT WĄBRZESKI 



Projekt jest skierowany do osób, które: 

 

• Chcą zacząć pracować w stowarzyszeniu, fundacji,  spółdzielni, 
spółce non profit 

 

• Chcą działać lub działają jako wolontariusz, członek lub pracownik w 
stowarzyszeniu lub fundacji,  

 

• Działają w stowarzyszeniu lub fundacji która myśli o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 

 

• Są przedstawicielem/ką jednostek samorządu terytorialnego lub 
publicznych służb zatrudnienia i pomocy społecznej  



PIERWSZY KROK 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi animatorami: 
 

 Joanna Kamińska 

 Ryszard Konopka 

 Elżbieta Oskwarek 

 

Animator/ka jest pierwszą osobą kontaktową, która zaproponuje 

odpowiednie wsparcie odpowiadające na Twoje potrzeby 

 

KONTAKT: biuro@owies.eu 



DRUGI KROK 

Jeśli zgłaszasz się jako organizacja to zapraszamy do kontaktu z 

naszymi doradcami kluczowymi: 
 

Elżbieta Oskwarek 

Iga Sypek 

Doradca/doradczyni pomoże w zidentyfikowaniu bieżące potrzeby i będzie 

wspierał w całym procesie rozwoju.  

 

KONTAKT: biuro@owies.eu 



CO OFERUJEMY 
 

• PRZESTRZEŃ ORAZ MATERIAŁY W INKUBATORZE AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ – W DOMU KULTURY PL. WOLNOŚCI 13 W KOWALEWIE 

POMORSKIM 

 

• DORADZTWO OGÓLNE (np. założenie ngo, pozyskiwanie źródeł 

finansowania) 

 

• SZKOLENIA (np. księgowość, biznesplan, aspekty prawne, marketing) 

 

• DORADZTWO SPECJALISTYCZNE (np. prawne, księgowe) 



WSPARCIE NA TWORZENIE MIEJSCA PRACY 

24 000 zł na osobę na prowadzenie działalności gospodarczej/odpłatnej w PS 

W jednym podmiocie może być udzielona dotacja max. na 10 miejsc pracy. 

 

2250 zł wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy. 

1750 zł wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy. 

 

Wsparcie pomostowe może być przekazane na czynsz, media, obsługę księgową, 

składki ZUS  

 

Wsparcie doradcy zawodowego dla osoby starającej się o dotację na miejsce pracy 

 

Opłacenie szkolenia zawodowego dla pracownika PS  



Dla kogo dotacje 

• Dotacje są udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla: 

a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 

wyłączeniem osób niepełnoletnich*; 

b) osób długotrwale bezrobotnych; 

c) osób ubogich pracujących; 

d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii; 

e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla 

nieletnich. 



*Przykładowe przesłanki 

wykluczenia 
• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 

z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące 

się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 

jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej; 

• osoby z niepełnosprawnością  

• członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu 

na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

• osoby niesamodzielne; 

• osoby korzystające z PO PŻ. 



KORZYŚCI Z EKONOMIZACJI NGO 

 
• aktywizacja społeczności lokalnej  

• możliwości pozyskania funduszy na działalność np. z Funduszy 

Pracy; OWES;  

• wsparcie ekspertów i praktyków na każdym etapie tworzenia miejsca 

pracy 



KORZYŚCI Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ 

 Pozwala na wygenerowanie nadwyżek finansowych, które można przeznaczyć 

np. na wkłady własne wymagane w projektach, pokrycie części kosztów 

administracyjnych związanych z funkcjonowaniem organizacji np. lokal, 

księgowość 

 

Zapewnia NGO stabilność finansową w okresie między projektami, 

umożliwiając organizacji zatrudnianie pracowników na umowy o pracę 

 



KORZYŚCI Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ 

 Umożliwia dostęp do źródeł finansowania dedykowanych przedsiębiorcom, czy  

dostęp do szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników finansowane ze 

środków PUP 

 

Poszerza zakres możliwych form współpracy z jst- gmina, starostwo,  może kupić 

od NGO usługę/produkt w ramach prowadzonej przez nią działalności 

gospodarczej - organizacja wystawia wtedy kupującemu rachunek (a jeśli jest 

podatnikiem VAT – fakturę). 

 



KORZYŚCI Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ 

Umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych 

organizacji 

 

Motywuje do dbałości o wysoką jakość oferowanych usług, co przekłada się 

na pozostałe aspekty funkcjonowania NGO 

 



PRZYKŁADY PES 

FUNDACJA 

STOWARZYSZENIE 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 



CO TO JEST PRZEDSIĘBIORSTWO 

SPOŁECZNE 

 

Działają pod postacią różnych form prawnych:  

•spółdzielni socjalnych – osób fizycznych i prawnych 

•stowarzyszeń,  

•fundacji,  

•spółek non-profit. 



Definicja 

przedsięb

iorstwa 

społeczn

ego 

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie 
poniższe warunki: 
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym 
i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w  KRS lub 
ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub 
iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996), lub 
iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 
której celem jest: 
i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: 
 

•(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 
 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób 

niepełnoletnich, lub 
 osób bezrobotnych, lub 
 absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym, lub 
 ubogich pracujących, lub 
 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii, lub 
 osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich; 

 

•(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

 
ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, 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 (Dz. U. z 2018 
r. poz. 603) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania 
przedszkolnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji 
integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na 
poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej); 
 



Definicja PS c.d. 

• 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 lub na działalność 
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa 
przedsiębiorstwo; 

• jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania 
PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku 
spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 
podmiot określa w swoim statucie lub 
innym dokumencie założycielskim; 

• wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone 
limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 
cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 
które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu 
pracy co najmniej 1/2 etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez 
wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a. 

 



 

KORZYŚCI Z POWSTAWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH DLA 

GMINY 
 

 

Zmniejszenie bezrobocia 

Zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

 Zmiany w sferze społeczno-ekonomicznej mieszkańców 

Możliwość powiązania planu powołania PS z programem rewitalizacji 

Większe wpływy do budżetu gminy z podatków 

 Wiele możliwości pozyskania funduszy na działalność spółdzielni np. z 
Funduszy Pracy; OWES 

 Aktywizacja społeczności lokalnej  

Nowe możliwości realizacji usług społecznych użyteczności 
publicznej np. usług opiekuńczych na terenie gminy 

 

 

 

 



Mikrodotacje do 5000 zł 

• zakupu sprzętu – pod warunkiem, że nie jest on środkiem trwałym (koszt 

jednostkowy pow. 3499,99 zł brutto – słownie trzech tysięcy czterystu 

dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy brutto) i 

posłuży do realizacji planów działań; 

• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego 

wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego); 

• zakupu usług, które są niezbędne do realizacji działań wzmacniających potencjał  

i samodzielność finansową (np. usługi promocyjne, marketingowe, doradcze 

branżowe); 

• zakupu usług edukacyjnych, w tym szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje i 

umiejętności członków zespołu w kontekście planowanej działalności ekonomicznej. 

• przeprowadzenia działań pilotażowych (np. warsztaty, szkolenie) budujących 

doświadczenie grupy/organizacji w zakresie rekrutacji, promowania i organizacji  

działań związanych z działalnością ekonomiczną i zakup niezbędnych do tego 

materiałów. 

 



Dla kogo Mikrodotacje 

– grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z 

działalnością ekonomiczną (odpłatną statutową lub gospodarczą) czyli 

grupy składające się z nie mniej niż 3 (trzech) osób pełnoletnich, wspólnie 

realizujące lub chcące realizować na terenie subregionu działania w sferze 

pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej, które w okresie 

realizacji projektu złożą wniosek do KRS o rejestrację podmiotu. 

Działalność ekonomiczna podmiotu będzie mogła rozpocząć się dopiero 

po zakończeniu udziału w projekcie. 

– organizacje pozarządowe bez działalności gospodarczej zarejestrowane na 

terenie subregionu, które w trakcie realizacji projektu uruchomią działalność 

ekonomiczną (poświadczając to złożeniem uchwały o podjęciu działalności 

odpłatnej lub złożeniem dokumentów rejestracyjnych do Rejestru 

Przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą). 

 



 

Jako przedstawiciel/ka stowarzyszenia, fundacji, 

czy spółdzielni socjalnej oraz jst możesz mieć 

wpływ na proces powstawania dokumentów 

strategicznych poprzez udział  

w Powiatowych Zespołach ds. Ekonomii 

Społecznej 



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W ZESPOŁACH  

DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ 

•Podniesienie  wiedzy poprzez szkolenia i 

wizyty studyjne 

•Wypracowywanie założeń do inicjatyw 

lokalnych z zakresu ES 

•Rozwój współpracy z kluczowymi 

podmiotami w powiecie 



KORZYŚCI Z UDZIAŁU W ZESPOŁACH  

DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ 

•Wsparcie praktyków i ekspertów ekonomii 

społecznej 

•Nawiązanie kontaktów i bieżąca wymiana 

informacji nt. potrzeb i działań ES na terenie 

powiatu 



KONTAKT 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" 

Pl. Wolności 13 

87-410 Kowalewo Pomorskie 

 

E- mail: biuro@owies.eu 

www.owies.eu 

https://owies.eu/


 

Dziękuję za uwagę! 

 

 Projekt OWES TŁOK jest realizowany przez Stowarzyszenie 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych „TŁOK” z Torunia 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego 

 


