
OSOBY 

ZAINTERESOWANE 

ZAPRASZAMY 

DO KONTAKTU 

 

 

 
 

WSZYSTKIE USŁUGI W RAMACH 
OWES SĄ BEZPŁATNE 

 
• JEŚLI JESTEŚ LIDEREM ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWEJ 

 
• JEŚLI NALEŻYSZ DO GRUPY NIEFORMALNEJ 

 
• JEŚLI MASZ POMYSŁ NA NOWĄ LOKALNĄ 

AKTYWNOŚĆ 

 
• JEŚLI CHCESZ POZNAĆ: 

swoją gminę 

mieszkańców 

aktywne organizacje 

 
 
 
 

 

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 
z animatorem lub doradcą Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Nidzicy, który odpowie na 

wszystkie pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. 

 
 
 
 
 

 
OSOBY 

ZAINTERESOWANE 

 
ZAPRASZAMY 

DO KONTAKTU 

CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W NIDZICY 

 
tel.: 696 088 701 

e-mail: ekonomiaspoleczna@nida.pl 

 
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ W KAMIONCE 

 
tel. 666 028 992 

e-mail: ips.kamionka@nida.pl 

 
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ W DZIAŁDOWIE 

 
tel. 23 697 06 66 

e-mail: ips.dzialdowo@darsa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Lider Partner 

 
 
 

 

NIDZICKA FUNDACJA 
ROZWOJU NIDA 

 

DZIAŁDOWSKA AGENCJA 
ROZWOJU S.A. 

 
Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej 
w Nidzicy 

 
 

 
Jeśli chcesz dowiedzieć się 

czym jest ekonomia społeczna 

i stworzyć ciekawe pomysły 

w swoim środowisku, zgłoś się 

do Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Nidzicy! 
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ŚWIADCZYMY USŁUGI 

ANIMACYJNE, DORADCZE 

I INKUBACYJNE DLA 

• PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK LOKALNYCH 

- mieszkańcy lokalnych społeczności (osoby dorosłe, 

młodzież, sołtysi), przedstawiciele lokalnych samorządów 

(radni, wójtowie, burmistrzowie oraz jednostki samorządu 

terytorialnego) w zakresie podejmowania inicjatyw na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej w tym tworzenia 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych. 

 
• GRUP INICJATYWNYCH 

planujących rozpoczęcie działalności w formie podmiotu 

ekonomii społecznej m.in. spółdzielni socjalnej, 

stowarzyszenia, fundacji, spółki non profit itp. 

 
• ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

zainteresowanych wzmocnieniem organizacji w obsza- 

rze alternatywnego finansowania działalności statutowej 

poprzez prowadzenie działalności odpłatnej, gospodar- 

czej, tworzenie spółek non profit. 

 

USŁUGI ANIMACJI LOKALNEJ 

ŚWIADCZONE PRZEZ OWES 

W ZAKRESIE ROZWOJU EKONOMII 

SPOŁECZNEJ 

 
• ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego 

poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup 

i środowisk, 

 
• inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i 

instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w 

formie podmiotów ekonomii społecznej, 

• wyszukiwanie i wspieranie liderów / animatorów 

lokalnych, 
 

• inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy 

podmiotami działającymi na danym obszarze, 

 
 

 

• motywowanie grup i środowisk do podejmowania 

aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii 

społecznej, w tym m.in. w formie spółdzielni uczniowskich, 

kooperatyw spożywczych, 

 

• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących 

ekonomii społecznej, 

 

• zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy 

podmiotów, w tym jednostek samorządów terytorialnych, 

w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, 

 

• zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do 

angażowania się w różne formy działalności podmiotów 

ekonomii społecznej, 

 

• zachęcanie różnych podmiotów, instytucji (w tym 

jednostek samorządów terytorialnych) i osób do 

wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

przede wszystkim zamawiania towarów i usług w 

podmiotach ekonomii społecznej, przy wsparciu 

społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

 

• inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej 

z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu społecznie 

odpowiedzialnego biznesu, 

 

• włączanie podmiotów ekonomii społecznej w procesy 

rewitalizacji, 

 

• tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii 

społecznej, w tym poprzez działania o charakterze 

edukacyjnym, 

 

•  zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do 

angażowania się w różne formy działalności PES, w tym w 

zakresie realizacji usług społecznych, 

 

• włączenie PES w proces planowania i realizacji usług 

społecznych w tym w formule zdeinsty -

tucjonalizowanej. Animator w tym zakresie współpracuje 

z JST jak i z PES i PS. 

 

 

OFEROWANE PRZEZ OWES 

DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

• SPOTKANIA ANIMACYJNE 

spotkania z przedstawicielami różnych grup 

społecznych, sektorów lub regionów, 

 
• DIAGNOZA ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy 

tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych 

i ich opracowaniu, 

 

• BUDOWANIE PARTNERSTW ROZWOJOWYCH 

formalne ustalenie zasad i celów współpracy 

różnych stron, kierunków działań, analiza zasobów 

i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS, 

 
• DIALOG OBYWATELSKI 

w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się 

niezbędnym elementem współpracy samorządu i 

mieszkańców, a często też biznesu i społeczności 

lokalnej, 

 

• PLANOWANIE STRATEGICZNE 

na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na 

celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju 

lokalnym oraz realizacji kluczowych sfer rozwoju. 

POZOSTAŁE WSPARCIE 

• DORADZTWO INDYWIDUALNE I GRUPOWE, 

SPECJALISTYCZNE I BIZNESOWE 

w zakresie powstawania i funkcjonowania przedsię- 

biorstw społecznych oraz ekonomizacji organizacji 

pozarządowych, 

 
• SZKOLENIA I WIZYTY STUDYJNE, 

 
• USŁUGI INKUBACYJNE 

udostępnianie sprzętów i przestrzeni do pracy dla 

tworzonych podmiotów, 

 

• WSPARCIE FINANSOWE-DOTACJE 

na tworzenie miejsc pracy po spełnieniu warunków 

zgodnie z regulaminem projektu Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Nidzicy. 


