Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Ver. Nr 3 z dnia 02.10.2017

Niniejszy regulamin rekrutacji i udziału uczestników jest uzupełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie
Świadczenia Usług Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz warunki świadczenia pomocy przez
Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” RPO.07.03.00-20-0013/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania
Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych realizowanego w
ramach Osi Priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2019 r. Celem projektu jest zwiększenie
znaczenia i wpływu podmiotów ekonomii społecznej w rozwoju społeczno –gospodarczym subregionu
białostockiego i rozwój potencjału sektora ES przez wzrost zatrudnienia w sektorze o 134 miejsc pracy,
wsparcie 15 środowisk inicjujących działania na rzecz ES, podniesienie efektywności gospodarczej 111 PES i
aktywizację zawodową 567 osób (340K) zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społ., ekonomizację 9 NGO
oraz animowanie współpracy z instytucjami rynku pracy i polityki społecznej do 11.2019 r.
3. Biuro Projektu Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (subregion białostocki -powiat m.
Białystok, powiat białostocki) znajduje się w:
a. Stowarzyszeniu Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – Punkt stacjonarny ul. Modlińska 6
lokal U3, 15-066 Białystok, e-mail: owes@owop.org.pl czynny poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.30.
b. Mobilne punkty - w powiecie białostockim, spotkania odbywać będą się w każdej z gmin (Choroszcz,
Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne,
Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady), spotkania zaplanowane i
umówione wcześniej. Informacja o spotkaniach będzie dostępna w PUP, OPS, PCPR, urzędach gmin i na
stronie projektu.

II. Oferta OWES
1. OWES świadczy wystandaryzowaną i kompleksową ofertę dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
Przedsiębiorstw Społecznych oraz osób fizycznych w postaci usług zgodnie ze Standardami Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie:








wsparcia informacyjnego
wsparcia animacyjnego
wsparcia szkoleniowego
wsparcia doradczego
dotacji
wsparcia pomostowego
specjalistycznego wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych w postaci szkoleń
specjalistycznych i doradztwa specjalistycznego.

III. Procedura korzystania z Usług OWES - ogólne zasady rekrutacji:
1.

2.
3.
4.
5.

W ramach OWES przewiduje się dwie możliwości korzystania z usług.
A. W ramach procedury ciągłej systemowej (planowanej) przewiduje się następujące etapy:
a) ogłoszenie przez OWES informacji o możliwości bezpłatnego korzystania z usług na stronie internetowej
www.owes.bialystok.pl;
b) złożenie przez PES/PS/osobę fizyczną Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 a, b) w Biurze projektu
lub za pośrednictwem mobilnych punktów informująco - diagnozujących lub na adres owes@owop.org.pl;
c) weryfikacja Formularza rekrutacyjnego pod kątem formalnych wymagań prawnych, w szczególności z
zakresu pomocy publicznej oraz dostępności usług; prowadzona jest przez specjalistę ds. informacji o
ekonomii społecznej i diagnozy potrzeb klientów i/lub animatora OWES na podstawie Potwierdzenia
spełnienia wymogów udziału w projekcie (załącznik nr 1 c);
d) w przypadku szkoleń sporządzenie listy przez specjalistę ds. informacji o ekonomii społecznej i diagnozy
potrzeb klientów i/lub animatora OWES w porozumieniu ze kierownikiem specjalistami poszczególnych
usług; w przypadku doradztwa potwierdzenie kwalifikowalności uczestnika;
e) zatwierdzenie listy na podstawie kryteriów kwalifikowalności uczestnika;
f) w przypadku pozytywnej weryfikacji kontakt z PES/PS/os. fizyczną w celu omówienia szczegółowych
warunków korzystania z OWES oraz ich zakresu, stworzenia ścieżki PES;
g) podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej (wzór umowy - załącznik nr 4).
B. W ramach procedury ciągłej problemowej (ad hoc) przewiduje się następującą procedurę zgłoszeń:
Usługa może zostać udzielona ad hoc na podstawie zgłaszanego przez PES/PS/ osoby fizycznej za pomocą
Formularza rekrutacyjnego (załącznik 1 a,b) zapotrzebowania na usługę, lub w wyniku analizy potrzeb PES/PS
osoby fizycznej prowadzonej przez ds. informacji o ekonomii społecznej i diagnozy potrzeb klientów i/lub
animatora OWES oraz możliwości doboru odpowiedniego specjalisty w obszarze zapotrzebowania
PES/PS/osoby fizycznej, organizacji usługi i dostępności środków w OWES.
Pierwszeństwo w korzystaniu usług mają PES/PS/osoby fizyczne, które wcześniej nie skorzystały z usług
OWES.
Usługi OWES świadczone są przez zespół OWES oraz ekspertów z danej dziedziny.
Termin i zakres usługi uzgadniany jest ze Specjalistą ds. informacji o ekonomii społecznej i diagnozy potrzeb
klientów.
Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania Uczestnika
podjęte w związku z otrzymaną usługą.

IV Zasady rekrutacji do poszczególnych usług
1. Punkt informacyjno – diagnozujący oraz mobilny punkt informacyjno – diagnozujący w tym biblioteczka
ekonomii społecznej prowadzona przez OWES
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a) Z usług punktu informacyjno – diagnozującego mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane
pogłębieniem wiedzy na temat ekonomii społecznej bez względu na status na rynku pracy z zastrzeżeniem iż z
działań punktu mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak również przedstawiciele instytucji. Do punktu
informacyjno – diagnozującego w Białymstoku można zgłosić się osobiście, telefonicznie w godzinach pracy
punktu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku punktu mobilnego należy zgłosić
telefonicznie lub mailowo chęć uzyskania usługi.
Potwierdzeniem uzyskania informacji w punkcie informacyjno – diagnozującym jest wpis w Rejestrze
udzielanych informacji potwierdzony podpisem osoby korzystającej z punktu.
b) W przypadku przeprowadzonej diagnozy uczestnika wskazującej na możliwość korzystania z innych usług w
ramach projektu oraz potwierdzenia chęci udziału w projekcie uczestnik wypełnia formularz rekrutacyjny osoby
fizycznej lub instytucji (załącznik nr 1 a, b) oraz umowę udziału w projekcie (wzór umowy - załącznik nr 3). W
takim przypadku jest kierowany do konkretnego specjalisty: doradca, animator lub na szkolenie.
2. Seminaria informacyjne
a) Z seminariów informacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na
temat ekonomii społecznej bez względu na status na rynku pracy z zastrzeżeniem, iż z działań punktu mogą
korzystać zarówno osoby fizyczne jak również przedstawiciele instytucji.. Udział w seminariach informacyjnych
jest otwarty (w szczególnych przypadkach możliwa jest wcześniejsza rejestracja uczestników poprzez zgłoszenia
telefoniczne lub mailowe) . Potwierdzeniem udziału w seminarium jest podpis na liście obecności.
b) W przypadku przeprowadzonej diagnozy uczestnika (przeprowadzonej w trakcie seminarium przez
specjalistę ds. informacji i diagnozy potrzeb) wskazującej na możliwość korzystania z innych usług w ramach
projektu oraz potwierdzenia chęci udziału w projekcie uczestnik wypełnia formularz rekrutacyjny osoby
fizycznej lub instytucji (załącznik nr 1 a, b) oraz umowę udziału w projekcie (wzór umowy - załącznik nr 3).
Do uczestników projektu, którzy mogą korzystać z dalszej ścieżki wsparcia należy zaliczyć:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów
nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z
niepełnosprawnością;

osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

osoby niesamodzielne;

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;

osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
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osoby korzystające z PO PŻ.

- przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze)
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy, przedstawiciele organów jst np. radni)
- przedstawicieli jednostek służb zatrudnienia oraz instytucji integracji i pomocy społecznej (pracownicy)
3. Szkolenia podstawowe OWES
W celu udziału, w szkoleniu ogólnym OWES należy wypełnić formularz rekrutacyjny osoby fizycznej lub instytucji
(załącznik nr 1 a, b) oraz w przypadku zakwalifikowania na szkolenie umowę udziału w projekcie (wzór umowy załącznik nr 3).
Do uczestników projektu, którzy mogą korzystać ze szkoleń podstawowych OWES należy zaliczyć:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym



















osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
osoby niesamodzielne;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
osoby korzystające z PO PŻ.

- przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze)
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy, przedstawiciele organów jst np. radni)
- przedstawicieli jednostek służb zatrudnienia oraz instytucji integracji i pomocy społecznej (pracownicy)
Uczestnicy są kwalifikowani na podstawie formularzy rekrutacyjnych oraz ogólnych zasad rekrutacji.
4. Animacja
Celem animacji jest animowanie osób fizycznych, środowisk lokalnych, administracji publicznej oraz
podmiotów ekonomii społecznej do działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:
 spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub
różnych regionów,
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diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi
badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,
budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów
współpracy, 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 strategicznego na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie
ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.
pomoc w zaistnieniu PS w społeczności lokalnej - spotkania animacyjne z przedstawicielami różnych
grup społecznych, różnych sektorów lub regionów,
doraźna pomoc przedsiębiorstwom społecznym i ich otoczeniu (rozwiązywanie potencjalnych
konfliktów, motywacja, pomoc w efektywnej komunikacji społecznej, działaniach promocyjnych itp.),
praca z partnerstwami lokalnymi i regionalnymi zawiązanymi na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
pomoc przedsiębiorstwom społecznym w zdobyciu nowych kontrahentów (np. realizacja zadań
publicznych)
animowanie współpracy powstających i działających PS z samorządem lokalnym, organizacjami
pozarządowymi;
animowanie lokalnych przedsięwzięć w obszarze ES w jednostkach samorządu terytorialnego.

a) Ze spotkań animacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby i instytucje zainteresowane pogłębieniem wiedzy
na temat ekonomii społecznej bez względu na status na rynku pracy. Udział w spotkaniach animacyjnych jest
otwarty (w szczególnych przypadkach możliwa jest wcześniejsza rejestracja uczestników poprzez zgłoszenia
telefoniczne lub mailowe). Potwierdzeniem udziału w spotkaniu animacyjnym jest podpis na karcie
animacyjnej.
b) W przypadku przeprowadzonej diagnozy uczestnika (przeprowadzonej w trakcie spotkania animacyjnego
przez animatora lub specjalistę ds. informacji i diagnozy potrzeb) wskazującej na możliwość korzystania z
innych usług w ramach projektu oraz potwierdzenia chęci udziału w projekcie uczestnik wypełnia formularz
rekrutacyjny osoby fizycznej lub instytucji oraz umowę udziału w projekcie.
Do uczestników projektu, którzy mogą korzystać z dalszej ścieżki wsparcia OWES należy zaliczyć:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym















osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
osoby niesamodzielne;
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osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
osoby korzystające z PO PŻ.

- przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze)
- przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy, przedstawiciele organów jst np. radni)
- przedstawicieli jednostek służb zatrudnienia oraz instytucji integracji i pomocy społecznej (pracownicy)
Uczestnicy są kwalifikowani na podstawie formularzy rekrutacyjnych oraz ogólnych zasad rekrutacji.

5. Doradztwo ad hoc oraz doradztwo kluczowe:
Z doradztwa ad hoc oraz doradztwa kluczowego mogą korzystać następujące osoby i instytucje:
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym



















osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej;
osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
osoby niesamodzielne;
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020;
osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
osoby korzystające z PO PŻ.

- przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze)
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (pracownicy, przedstawiciele organów jst np. radni)
- przedstawiciele jednostek służb zatrudnienia oraz instytucji integracji i pomocy społecznej (pracownicy)
Uczestnicy są kwalifikowani na podstawie formularzy rekrutacyjnych oraz ogólnych zasad rekrutacji.
Zakres tematyczny usługi doradczej:



przedstawienie możliwych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej
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zasady działalności przedsiębiorstw społecznych,
procedury rejestracji przedsiębiorstw społecznych,
wprowadzanie zmian w statutach podmiotów ekonomii społecznej,
tworzenie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego w tym konsultacje biznesplanów,
procedury ubiegania się o dotacje,
ekonomizacja organizacji pozarządowych,
finansowanie przedsiębiorstw społecznych.

Warunkiem udziału w doradztwie ad hoc i doradztwie kluczowym jest zgłoszenie się do punktu informacyjno –
diagnozującego wypełnienie formularza rekrutacyjnego osoby fizycznej lub instytucji oraz w przypadku
potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika podpisanie umowy udziału w projekcie. Potwierdzeniem udzielenia
doradztwa jest podpis na karcie doradczej (doradztwo osobiste) lub (wydruk korespondencji mailowej) – edoradztwo.
Doradztwo ad hoc jest doradztwem odpowiadającym na konkretne sytuacje problemowe i nie jest elementem
ciągłego procesu wsparcia. Doradztwo kluczowe natomiast jest z założenia nastawione na ciągły proces
doradczy zmierzającym do wypracowania konkretnego rozwiązania. Możliwa jest sytuacja, kiedy doradztwo ad
hoc w wyniku diagnozy potrzeb przekształci się w doradztwo kluczowe.
6. Dotacje na zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym
Do uzyskania dotacji na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym mogą zostać
zakwalifikowane osoby spełniające następujące kryteria:
Do otrzymania dotacji uprawnione są:
a) następujące osoby fizyczne:
I.osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149, z późn. zm.) lub
II.osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (są
to: 1. osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 2. osoby uzależnione od alkoholu; 3. osoby uzależnione
od narkotyków lub innych środków odurzających; 4. osoby chore psychicznie, w rozumieniu
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 5. osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 6. osoby zwalniane z zakładów
karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o po-mocy
społecznej; 7. uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej; 8. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) lub
III.osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uwaga: Z dotacji udzielanych przez OWES korzystać mogą bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015
poz. 149, z późn. zm.) oraz osoby zakwalifikowane do wsparcia z tytułu innych przesłanek niż bezrobocie
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w tym przypadku nie ma znaczenia profil osoby
bezrobotnej).
Zestawienie profilu uczestników oraz dokumentów potwierdzających status uczestnika:
Właściwe
zaznaczyć

Status



osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z
ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

Dokument potwierdzający status:


Zaświadczenie z PUP
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osoby z niepełnosprawnością



odpowiednie orzeczenie




inny dokument poświadczający stan zdrowia
zaświadczenie od właściwej instytucji

lub


osoby bezdomne realizujące indywidualny program
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej



osoby uzależnione od alkoholu



zaświadczenie od właściwej instytucji



osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków
odurzających



zaświadczenie od właściwej instytucji



osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o
ochronie zdrowia psychicznego



odpowiednie orzeczenie podpisane przez
lekarza psychiatrę



lub



osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w
integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej



inny dokument poświadczający stan zdrowia
podpisany przez lekarza psychiatrę
zaświadczenie od właściwej instytucji



osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy



zaświadczenie z PUP



uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej



zaświadczenie od właściwej instytucji

Przyznawanie dotacji na pokrycie wydatków na stworzenie miejsc pracy odbywa się według rund dotacyjnych
ogłaszanych na stronie internetowej OWES: www.owes.bialystok.pl, co najmniej 2 dni kalendarzowe przed
rozpoczęciem naboru. Nabór wniosków trwa co najmniej 10 dni.
Każda runda dotacyjna składa się z trzech etapów:
a) Składanie wniosków rekrutacyjnych do udziału w ścieżce dotacyjnej
W terminach określonych w harmonogramie uczestnik projektu składa Wniosek rekrutacyjny do udziału w
ścieżce dotacyjnej dla osób indywidualnych i instytucji.
Dokumentacja w pierwszej kolejności, poddana będzie weryfikacji pod kątem formalnym zgodnie z kartą oceny
formalnej. Podczas oceny formalnej Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kompletności oraz poprawności
wniosków wraz z załącznikami w oparciu o kartę oceny formalnej wniosku oraz potwierdza kwalifikowalność
uczestników.
b) Wsparcie doradczo – szkoleniowe grup inicjatywnych
W przypadku pozytywnej oceny formalnej, grupa inicjatywna podpisuje umowę na udział w procesie ubiegania
się o dotację oraz przystępuje do wsparcia merytorycznego w postaci 3 dniowego cyklu szkoleniowego i
doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanów oraz finansowania przedsiębiorstw społecznych,
marketingu usług (min 10 godzin wsparcia doradczego na grupę).
c) Składanie wniosków o dotacje wraz biznesplanem
W terminie określonym w harmonogramie rund dotacyjnych grupa inicjatywna składa biznesplan
przedsiębiorstwa społecznego stworzony przy wsparciu indywidualnego doradcy.
Biznesplan podlega ocenie formalnej zgodnie z kartą oceny formalnej
W przypadku pozytywnej oceny formalnej biznesplan podlega ocenie Komisji Oceny Biznesplanów.
Kryteria premiujące:
- osoby z niepełnosprawnością (2 punkty za każdą osobę w GI);
- kobiety (2 punkty za każdą kobietę w GI);
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- grupy planujące działalność w kluczowych sferach rozwoju wg Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej: zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo
społeczne, lokalne produkty kultury oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju woj.
podlaskiego i wieloletnim programie rozwoju ES;
- grupy posiadające dokumenty deklarujące zlecanie usług zakładanemu podmiotowi PS (np. listy intencyjne);
- PES nie korzystający ze wsparcia Białostockiego OWES (od roku 2016) - instytucje niepowtarzające się;
- istniejące PS deklaracja utworzenie i utrzymania miejsca pracy przez min. 12 miesięcy.
- osoby z III profilu, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w dostępie do
rekrutacji (3 pkt),
1
- uczestnicy projektów z PI 9i i PI 9iv oraz wychodzący z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, placówek opiekuńczowychowawczych, zakładów poprawczych i karnych (3 pkt).
- W przypadku udzielania dotacji na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni
socjalnej premiowane będą wnioski grup inicjatywnych, zakładające łączenie dofinansowania udzielanego przez
OWES z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dotacji oraz udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku z Funduszu Pracy. W przypadku tworzenia przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni
socjalnej dodatkowe 25 pkt. otrzyma GI, która założy udział minimum jednej dotacji z Powiatowego Urzędu
Pracy finansowanej z Funduszu Pracy (25 pkt)
Po zakończeniu procesu publikowana jest lista rankingowa oraz podpisywane umowy udzielenia dotacji z
podmiotami zakwalifikowanymi do dofinansowania miejsc pracy.
Szczegółowe zasady określone zostały w Regulaminie Przyznawania Dotacji w ramach projektu „Białostocki
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
7. Wsparcie pomostowe
Wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone skierowane jest jedynie do podmiotów uczestniczących
w projekcie OWES i jest powiązane z otrzymaną dotacją na nowoutworzone miejsca pracy w nowych PS (jako
nowy rozumiany jest także podmiot ekonomii społecznej przekształcający się w przedsiębiorstwo społeczne).
Wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe nie są udzielane na miejsca pracy w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych.
Szczegółowe zasady określone zostały w Regulaminie Przyznawania Wsparcia Pomostowego w ramach projektu
„Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

8. Specjalistyczne wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych.
Do skorzystania z doradztwa specjalistycznego oraz szkoleń specjalistycznych uprawnione są
- istniejące przedsiębiorstwa społeczne
- powstałe w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa społeczne
Zakres tematyczny usługi doradczej specjalistycznej - biznesowej:
o tworzenie biznesplanów
o aspekty prawne funkcjonowania PS,
o kodeks pracy w PS oraz inne formy angażowania pracowników,
o zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym, w tym zarządzanie zespołem
o zarządzanie finansowe w tym planowanie finansowe,
o zarządzanie i planowanie strategiczne,
o promocja i public relation,
1

Dotyczy beneficjentów projektów realizowanych w Priorytetu VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
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o

inne, w zależności od potrzeb

W celu skorzystania z doradztwa należy wypełnić formularz rekrutacyjny dla instytucji oraz w przypadku
zakwalifikowania umowę korzystania ze wsparcia biznesowego.
Potwierdzeniem korzystania ze wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych jest w przypadku doradztwa
podpis na karcie doradczej, natomiast w przypadku szkoleń – podpis na liście obecności.
W ramach otrzymanego wsparcia PES/PS prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zaświadczenie o
udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wystawione z dniem podpisania umowy. Zaświadczenie
będzie obejmowało wartość udzielonej pomocy za okres, na który została zawarta umowa pomiędzy
Realizatorem a Uczestnikiem, na podstawie przepisów dot. sposobów wyliczania pomocy publicznej (Ustawa z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Na etapie rekrutacji
podmiot zobowiązany jest przedstawić informacje niezbędne do ubiegania się przez podmiot pomoc publiczną
w związku z usługami OWES (załącznik nr ….).

IV.
1.

2.

Zakończenie pomocy
Utrata statusu Uczestnika Projektu następuje:
a. z chwilą złożenia przez Realizatora lub Uczestnika oświadczenia dotyczącego rozwiązania umowy
b. w razie zamknięcia lub zawieszenia działalności przez Uczestnika.
W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień umowy,
wypowiedzenie przez Realizatora umowy z Uczestnikiem może nastąpić bez zachowania określonych
w umowie okresów wypowiedzenia.

V.

Postanowienia końcowe

1.
2.

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
W przypadku nieprzestrzegania zasad powyższego Regulaminu przez Uczestnika, Realizator ma prawo
niezwłocznie odstąpić od Umowy, powiadamiając Uczestnika o tym fakcie na piśmie.
OWES zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Realizator niezwłocznie
powiadomi
na stronie www.owes.bialystok.pl
Ogólny nadzór nad działalnością OWES, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym
Regulaminem pozostaje w gestii Realizatora.
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość poprawienia tych danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze
zm.).
Decyzje Realizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017 r.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje projektu Lider
w porozumieniu z Partnerami.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

VI.

Załączniki:

1.

Załącznik 1_a Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu w ramach Białostockiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej
Załącznik 1_b Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu-instytucji/organizacji w ramach Białostockiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
Załącznik 1_c Ocena kwalifikowalności uczestnika
Załącznik 2 Informacje niezbędne do ubiegania się przez podmiot pomoc publiczną w związku z usługami
OWES
Załącznik 3 Wzór umowy na świadczenie usług w ramach Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej

2.
3.
4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Załącznik 4 Wniosek rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej w ramach Białostockiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej
Załącznik 4_a Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej – osoby fizyczne
Załącznik 4_b Formularz rekrutacyjny do udziału w ścieżce dotacyjnej – instytucje
Załącznik 4_c Opis przedsięwzięcia planowanego w ramach przedsiębiorstwa społecznego
Załącznik 4_d Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 4_e Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych
Załącznik 5 Karta oceny formalnej wniosku do udziału w ścieżce dotacyjnej
Załącznik 6 Umowa udziału w ścieżce dotacyjnej
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