
Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! 

 

 

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych 
usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych lub posiadających 
jednostkę organizacyjną na terenie subregionu pilskiego (powiatów chodzieskiego, 
czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego), nieprowadzących 
działalności gospodarczej i posiadających status: 

• organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja), 
• spółdzielni socjalnej, 
• spółdzielni pracy, 
• spółdzielni inwalidów i niewidomych, 
• klubu integracji społecznej, 
• centrum integracji społecznej, 
• warsztatu terapii zajęciowej, 
• zakładu aktywności zawodowej. 

Oferta do pobrania: OFERTA 

Wejdź także na stronę: www.owes.pila.pl  
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Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Subregionu pilskiego” realizowany jest 

przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w partnerstwie z Wielkopolskim 

Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie 

ekonomii społecznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2015r. 

Celem projektu jest utworzenie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej i wzmocnienie 350 

podmiotów ekonomii społecznej (w tym 700 osób zaangażowanych w działalność podmiotów 

ekonomii społecznej) i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 50 osób bezrobotnych  

z subregionu pilskiego do końca czerwca 2015 roku. 

W ramach projektu otwarto 5 biur regionalnych w powiatach subregionu pilskiego (chodzieski, 

czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski), za pośrednictwem których 

zrealizowane zostaną m.in. działania: 

1. Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej, 

2. Doradztwo indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej, 

3. Doradztwo grupowe – Pozyskiwanie funduszy z 1.4 POKL, 

4. Szkolenia. 

Z oferty OWES mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i wolontariusze współpracujący z PES 

subregionu pilskiego. W celu skorzystania z oferty OWES dla subregionu pilskiego zapraszamy 

do kontaktu telefonicznego lub mailowo z biurami regionalnymi. 
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Do korzystania z usług Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zapraszamy podmioty 

ekonomii społecznej zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie 

subregionu pilskiego, powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, 

wągrowieckiego lub złotowskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej i posiadające status: 

 organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja), 

 spółdzielni socjalnej, 

 spółdzielni pracy, 

 spółdzielni inwalidów i niewidomych, 

 klubu integracji społecznej, 

 centrum integracji społecznej, 

 warsztatu terapii zajęciowej, 

 zakładu aktywności zawodowej. 

 

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług księgowych, marketingowych i prawnych dla 

podmiotów ekonomii społecznej.  

Usługi księgowe: 

 kompleksowa usługa w zakresie księgowości, 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

 prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, 

 prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji, 

 dokonywanie wyliczeń – kalkulacja podatku VAT, VAT-UE, kalkulacja zaliczeń na 

podatek PIT  

i CIT, kalkulacja niezbędna do prawidłowego wypełniania deklaracji ZUS, sporządzanie 

deklaracji, 

 sporządzanie sprawozdań finansowych, 

 prowadzenie księgowości projektów unijnych. 
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Usługi marketingowe: 

 analiza rynku/klientów, 

 strategia marketingowa, 

 budowanie marki i kształtowanie wizerunku, 

 promocja usług/produktów, 

 poprawa jakości oferowanych usług/produktów, 

 Public Relations. 

Usługi prawne: 

 bieżące doradztwo prawne, 

 sporządzanie pism, umów, dokumentów, 

 analiza dokumentów, 

 sporządzanie opinii prawnych, 

 inne czynności prawne związane z obsługą prawną podmiotu. 

  

 

Zapraszamy do korzystania z oferty lokalnych Centrum Doradztwa funkcjonujących  

w Chodzieży, Czarnkowie, Pile, Wągrowcu i Złotowie. W ramach oferty Centrum Doradztwa 

lokalnie działającym PES proponujemy: 

 doradztwo z zakresu zakładania, rejestrowania i prowadzenia podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 doradztwo z zakresu prawnych aspektów działania PES, 

 porady w zakresie skutecznego fundraisingu, w tym doradztwo biznesowe z zakresu 

pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności preferencyjnych 

pożyczek na rozwój działalności w ramach Działania 1.4 POKL, 

 doradztwo grupowe – „Pozyskiwanie funduszy z 1.4 POKL” (10 edycji po 16 godzin). 

Zachęcamy także do korzystania z porad świadczonych przez doradców specjalistycznych  

w zakresie: 

 księgowości, 

 zarządzania personelem, 

 zarządzania organizacją, 

 innowacji i nowych technologii, 

 rozwiązywania problemów. 



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

 
 

                   

 

Realizator Projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Subregionu 

Pilskiego”, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 PO KL 

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań 

Tel. (061) 8533697, Fax. (061) 8501144 

www.fundacjarozwoju.org.pl, www.owes.pila.pl 

  

 

W ramach projektu zaplanowano 5 bloków szkoleniowych dotyczących działalności w PES: 

 Fundraising – 14 edycji, 

 Zakładanie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej – 10 edycji, 

 Strategiczne zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej – 10 edycji, 

 Księgowość w podmiotach ekonomii społecznej – 14 edycji, 

 Marketing usług podmiotów ekonomii społecznej – 6 edycji. 

Szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu odbędą się w stolicach 

powiatów subregionu pilskiego. Każde ze szkoleń zostanie zrealizowane dla 10 – osobowej 

grupy szkoleniowej i potrwa dwa dni szkoleniowe (16 godzin).  

 

 

Biura regionalne: 

Czarnków 

ul. Putza 5, 64-700 Czarnków 

Tel. 506-017-788 

Adres e-mail: czarnkow@owes.pila.pl 

Chodzież 

ul. Zwycięstwa 19, 64-800 Chodzież 

Tel. 725-117-789 

Adres e-mail: chodziez@owes.pila.pl 

 

 

Złotów 

ul. Wańkowicza 4/26, 77-400 Złotów 

Adres e-mail: zlotow@owes.pila.pl 

Piła 

ul. Podchorążych 1, 64-920 Piła 

Tel. 666-095-876 

Adres e-mail pila@owes.pila.pl  

Wągrowiec 

ul. Jeżyka 2d, 62-100 Wągrowiec 

Adres e-mail: wagrowiec@owes.pila.pl

Biuro projektu: 

ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań 

Tel: 61 853 36 97 

Adres e-mail: j.matyjek-rutkowska@fundacjarozwoju.org.pl 
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