Kraków, 1 czerwca 2017r.

ZAPROSZENIE DLA SAMORZĄDÓW
W imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES)
zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie tworzenia przedsiębiorstw
społecznych oraz rozwoju ekonomii społecznej. Jest to szansa na tworzenie miejsc
pracy dla mieszkańców, oszczędności w budżecie samorządu oraz podniesienie
jakości realizowanych zadań publicznych.
Coraz więcej samorządów w Polsce decyduje się na wspieranie lub tworzenie
przedsiębiorstw społecznych. Często przejmują one od JST ważne zadania
użyteczności publicznej, na przykład usług komunalne, edukacyjne czy opiekuńcze.
Prowadzą żłobki, przedszkola, stołówki, dożywianie, usługi porządkowe i remontowobudowalne. Mogą również swoja działalnością wypełniać ważne lokalnie nisze
społeczno-gospodarcze, niezagospodarowane przez tradycyjny biznes, a istotne
z punktu widzenia interesu publicznego. Przedsiębiorstwa społeczna są tworzone
przez samorządy przede wszystkim w formule spółdzielni socjalnych osób prawnych.
Mogą przybrać również inną formę prawną, jeśli zostaną utworzone przez
mieszkańców lub partnerów społecznych.
Udział w projekcie MOWES, oprócz kompleksowej oferty edukacyjno-doradczej, daje
możliwość uzyskania dotacji na stworzenie w przedsiębiorstwie społecznym pięciu
miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wysokości 23 tyś. zł
każde (w sumie 115 tyś na jeden podmiot).
Zapraszamy do współpracy samorządy, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa
społeczne oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy
współpracy z PES. W ramach projektu MOWES (zadania nr 1) oferujemy samorządom
bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w oparciu o indywidualny
plan rozwoju. Animator pomoże przeprowadzić pogłębioną diagnozę pomysłu
i przygotować go do realizacji. Samorządy otrzymają również pomoc doradczą w
zakresie wypracowania procedur oraz wsparcie w prowadzeniu konsultacji
społecznych. W przypadku wypracowania pomysłu na przedsiębiorstwo społeczne,
kolejnym krokiem jest przystąpienie do zadania nr 31 - cyklu edukacyjno –doradczego
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Samorządy, które mają „gotowy” pomysł na spółdzielnię socjalną osób prawnych i są zainteresowane
uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności, zapraszamy do udziału w zadaniu nr 3 prowadzonym przez
Spółdzielnię Socjalną Opoka. Nabór ogłaszany jest średnio co miesiąc, szczegóły na stronie
www.es.malopolska.pl

(odrębny proces rekrutacyjny), który przygotowuje do uzyskania dotacji na
rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa.
W załączeniu przesyłamy dokumentację rekrutacyjną wraz ze szczegółowym opisem
ścieżki pracy i przykładowych rezultatów współpracy (załącznik nr 3 do Regulaminu).
Zaznaczamy, że udział w projekcie to szansa na uzyskanie fachowego wsparcia ale
również zobowiązanie do konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych
rozwiązań. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu - umowy
uczestnictwa (załącznik nr 2), który informuje o zobowiązaniach samorządu.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Formularze zgłoszeniowe prosimy
przesłać na adres email: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl do 16 czerwca 2017r. Wybrane
samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych, które
odbędą się w dniach 22- 30 czerwca br.
W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST: panem Tomaszem
Otko (tel. 608 020 496) lub panią Ewą Chromniak (tel. 790 346 927) z Fundacji Biuro
Inicjatyw Społecznych.

