
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku  

za okres 1.07.2013 do 30.09.2015 

Projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany był przez 

Stowarzyszenie Adelfi oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  

w okresie od 1.07.2013 do 30.09.2015 r. na terenie subregionu ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, 

giżycki, olecki, piski, gołdapski i węgorzewski.  

Celem projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu ełckiego 

poprzez wsparcie 360 osób i 40 podmiotów w ramach OWIES do 30.09.2015.  

Druga edycja projektu OWIES obejmowała usługi wsparcia ekonomii społecznej w zakresie 

animacji, informacji i promocji, wsparcia powstawania nowych PES (doradztwo kluczowe/ 

podstawowe, szkolenia, animacja) oraz wsparcie już istniejących przedsiębiorstw społecznych 

(doradztwo specjalistyczne, w tym doradztwo biznesowe, szkolenia), a także badanie nisz rynkowych. 

OWIES II objął swoim wsparciem 561 osób (427K, 134M), w tym 142 bezrobotne  

(61 długotrwale bezrobotnych), 130 nieaktywnych zawodowo i 289 osób pracujących, a także 103 

podmioty ekonomii społecznej. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych (po 1 w każdym wspieranym 

powiecie), w punkcie informacyjnym udzielono 655 informacji (506 dla kobiet, 149 dla mężczyzn), 

odbyło się 13 warsztatów z ekonomią społeczną, w których wzięło udział 266 osób. Zorganizowano  

2 edycje Targów Ekonomii Społecznej oraz 2 konferencje, które zgromadziły 155 uczestników. 

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne skorzystały łącznie z 1663 godzin 

doradztwa specjalistycznego. W wyniku pracy animacyjnej powstały 4 inicjatywy z zakresu ES 

(koncepcje miejscowości tematycznych/ekomuzeum), 1 koncepcja Sieci Ekomuzeów Mazur, wydano  

1 publikację na temat Ekomuzeum – dobrej praktyki w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego 

terenów wiejskich, zorganizowano 4 seminaria tematyczne i 4 Fora Obywatelskie. Powstały  

2 powiatowe koncepcje rozwoju ES oraz 5 planów rozwoju wsi.  Prowadzono też szkolenia w ramach 

Szkoły Ekonomii Społecznej dla Animatorów Lokalnych (6 szkoleń), szkolenia z zakresu ekonomii 

społecznej dla przedstawicieli PES (23 szkolenia, 348 przeszkolonych osób) i dla osób bezrobotnych  

(19 szkoleń, 273 uczestników). Odbyły się 2 wizyty studyjne mające na celu pokazanie dobrych praktyk 

ekonomii społecznej,  1 wizyta studyjna w zakresie sieciowania ekomuzeum/miejscowości 

tematycznych, 1 dotycząca pokazania modelu rozwoju ES w gminie/powiecie i 1 dla uczestników Szkoły 

ES dla Animatorów Lokalnych. Przeprowadzono badanie nisz rynkowych i potrzeb konsumenckich  

w każdym z powiatów subregionu ełckiego oraz opracowano 6 raportów z badań.  


