
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku  

za okres 1.10.2015 do 31.12.2017 

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest przez Elbląskie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Adelfi w okresie od 1.10.2015 

do 31.12.2018 r. na terenie subregionu ełckiego, obejmującego powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, 

gołdapski i węgorzewski.  

Projekt odpowiada na potrzebę wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie 

ełckim. Potencjał podmiotów ekonomii społecznej został zdiagnozowany jako niewystarczający, czego 

przejawem była niewielka liczba przedsiębiorstw społecznych, niski udział w realizacji zadań 

publicznych i usług społecznych, słaba współpraca podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej 

skutkująca mała liczbą inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym, czego konsekwencją był wysoki wskaźnik osób korzystających ze świadczeń 

społecznych i pozostających bezrobotnymi. Celem projektu jest zatem rozwój sektora ekonomii 

społecznej w subregionie ełckim oraz kompleksowe wsparcie osób i PES poprzez usługi informacyjne, 

animacyjne, doradcze, edukacyjne, specjalistyczne oraz wsparcie finansowe. Nastawiamy się również 

na współpracę z samorządami lokalnymi i podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, która 

pozwoli stworzyć powiatowe systemy wsparcia ekonomii społecznej.  

III edycja Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, to działania informacyjne, edukacyjne, 

doradcze, animacyjne, jak również prowadzenie sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej  

(w Ełku, Giżycku oraz Olecku), jak i udzielanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz opieka 

biznesowa dla dotowanych przedsiębiorstw społecznych. Od początku obecnej edycji projektu OWES, 

czyli od 1.10.2015 do dnia 31.12.2017 OWES objął już swoim wsparciem 400 uczestników, w tym ponad 

230 osób z kręgu wykluczenia. W projekcie uczestniczy także ponad 100 organizacji i instytucji, których 

pracownicy również zostali objęci wsparciem, w tym 75 podmiotów ekonomii społecznej. Z  około  

40 grup inicjatywnych zawiązanych dzięki wsparciu OWES 32 zostały już zarejestrowane i rozpoczęło 

działalność w sektorze ekonomii społecznej. Pracownicy OWES udzielili ponad 1500 informacji i porad, 

odbyło się 12 spotkań informacyjnych, 12 warsztatów z ekonomią społeczną, 48 seminariów 

tematycznych, 118 lekcji w szkołach ponadgimnazjalnych dla prawie 2000 uczniów, prowadzona była 

kampania informacyjna na temat ekonomii społecznej (artykuły w prasie, audycje radiowe, spoty o ES, 

gazeta OWES, infografiki). Zrealizowane zostało 22 szkolenia otwarte, 12 szkoleń dla PES, które chcą 



się ekonomizować i 5 szkoleń do osób fizycznych, które są zainteresowane założeniem 

przedsiębiorstwa społecznego. Doradcy udzielili około 1500 godzin doradztwa kluczowego  

i podstawowego, 350 godzin doradztwa biznesowego i 1000 godzin doradztwa specjalistycznego. 

Animatorzy odbyli ponad 500 spotkań w środowiskach lokalnych i 400 spotkań na poziomie 

samorządów. W 4 z 6 powiatów subregionu formalnie powołano zespoły ds. ekonomii społecznej,  

a w pozostałych dwóch proces jest w trakcie. Zespoły odbyły już 71 spotkań. Utworzono 65 miejsc 

pracy w przedsiębiorstwach społecznych, na które przekazano ok 1,6 mln zł dotacji, a kolejne 800 tys. 

zł wypłacono w formie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego.    

 


