
 

 

            

                                 

Kraków,  1 marca 2018r.  

 
 

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW 

 
W imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) przedstawiamy  
Państwu ofertę wsparcia doradczo-edukacyjnego w zakresie tworzenia przedsiębiorstw 
społecznych i rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami  ekonomii społecznej (PES) w Państwa samorządzie.  

Coraz  więcej samorządów w Polsce decyduje się na tworzenie  przedsiębiorstw społecznych. 
Często przejmują one od JST ważne zadania wykonywane na rzecz mieszkańców gminy, na 
przykład usługi komunalne, edukacyjne czy opiekuńcze. Prowadzą żłobki, przedszkola, 
stołówki, usługi porządkowe i remontowo-budowalne. 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 tys. zł każde (w sumie 115 tys. na jeden 
podmiot).   

Zapraszamy Państwa do współpracy!  Przedsiębiorczość społeczna to szansa na tworzenie 
miejsc pracy dla mieszkańców, oszczędności w budżecie samorządu i podniesienie 
jakości  realizowanych  zadań dzięki usprawnieniu współpracy z lokalnymi organizacjami 
społecznymi.    

W ramach projektu MOWES przy wsparciu animatorów, stworzymy z Państwem 
indywidualny plan działania. Animator pomoże przeprowadzić pogłębioną diagnozę pomysłu 
i przygotować go do realizacji.  Otrzymacie od nas Państwo również pomoc doradczą w 
zakresie wypracowania procedur oraz wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych 
wprowadzanych rozwiązań. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na  powołanie przedsiębiorstwa 
społecznego, kolejnym krokiem będzie udział w cyklu edukacyjno –doradczym (odrębny 
proces rekrutacyjny), który przygotowuje do uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności 
przedsiębiorstwa.  

W załączeniu  przesyłamy dokumentację rekrutacyjną obejmującą: 

1. Regulamin animacji lokalnej JST  
2. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu 
3. Kontrakt - umowa uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu) 
4. Ścieżka wsparcia w ramach projektu wraz z rezultatami (załącznik nr 3 do 

Regulaminu)  

5. Karta oceny formalnej i merytorycznej  

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, który 
informuje o  zobowiązaniach samorządu.  Udział w projekcie jest nieodpłatny, liczba miejsc 
jest ograniczona. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres email: 
rekrutacja.mz@bis-krakow.pl do dnia 20 marca.  Wybrane samorządy zostaną zaproszone 
do drugiego etapu – rozmów rekrutacyjnych.   

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST: panią Ewą Chromniak (tel. 
790 346 927) lub panią Agnieszką Dziewitek (tel. 666 358 430)  z Fundacji Biuro Inicjatyw 
Społecznych.   
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