Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej realizuje projekt „OWES subregionu południowego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt obejmuje teren powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała i ma
na celu wielopoziomową i wieloetapową pomoc dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, a także
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.
OWES wraz z Punktami Informacyjno-Konsultacyjnymi w Żywcu i w Cieszynie prowadzi bezpłatne,
wystandaryzowane i kompleksowe usługi w zakresie:
1. Wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni
socjalnych i innych), gdzie oferowane jest następujące wsparcie:
1. DORADZTWO indywidualne i grupowe dla podmiotów ekonomii społecznej (z zakresu
pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego/działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją i personelem, aspekty
prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej),
2. SZKOLENIA dotyczące założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES, zarządzania
finansami i personelem, poszukiwaniem źródeł finansowania, księgowości itp.,
3. PAKIETY PRAWNE, KSIĘGOWE, MARKETINGOWE na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,
4. USŁUGI ANIMACYJNE na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy
lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w klastrze oraz wsparcie partnerstw,
5. PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ES – konferencje,
seminaria, strona www.owes.bcp.org.pl, artykuły itp.,

2. Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych:
Dzięki działaniom projektowym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierał będzie stworzenie
i rozwój 6 spółdzielni socjalnych. Zaplanowaliśmy kompleksowe wsparcie obejmujące:
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych;
2. Przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł na osobę,
3. Wsparcie pomostowe finansowe połączone z doradztwem - pomocą w efektywnym
wykorzystaniu przyznanych środków przez okres 6 do 12 miesięcy od daty podpisania umowy
o udzielenie wsparcia,
4. Wsparcia indywidualnego opiekuna spółdzielni socjalnych oraz doradztwo specjalistyczne
z zakresu marketingu, rozliczania wsparcia, monitoring.
3. Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania:

Tworzenie ekspertyz, analiz i strategii ekonomii społecznej dot. poszukiwania i testowania
długookresowych źródeł finansowania w oparciu o innowacje społeczne z obszaru przedsiębiorczości
społecznej.

