
   

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

RAPORT EWALUACYJNY JURAJSKIEGO OŚRODKA 
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018 - 2019 

 
 
Działalność 3eciej już edycji Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

JOWES swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, 

kłobuckiego, myszkowskiego. 

Celem działania JOWES jest  zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii 

społecznej poprzez wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu 

dla funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego. 

 
I. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2018 roku. 

 

Zadania realizowane w ramach JOWES 2018 

 

 

1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej: 

- spotkania edukacyjne; 

- doradztwo ogólne; 

- doradztwo biznesowe; 

- wsparcie infrastrukturalne; 

- usługi doradztwa prawnego, księgowego i marketingowego; 

- doradztwo specjalistyczne w ramach Strefy Fundraisingu; 

- mobilne punkty doradcze: Myszków, Kłobuck, Mykanów, Janów, Poczesna oraz Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Częstochowie; 

- pozostałe działania edukacyjne. 

 

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym  

za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji  

na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu 

dodatkowych miejsc pracy. 

• przygotowanie programu wsparcia finansowego; 

• konsultacje wytycznych grupy docelowej wsparcia; 

• spotkania edukacyjne – „Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”. 
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3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi 

organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych: 

• spotkania animacyjne; 

• animowanie tworzenia grup inicjatywnych zakładających PES; 

• animowanie środowisk w celu wypracowanie realizacji wspólnych działań; 

• wspieranie partnerstw: 

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł 

finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną 

oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną: 

• szkolenia zawodowe pracowników JOWES na podstawie okresowych planów rozwoju 

zawodowego i rozwoju kompetencji. 

 

WYKONANIE REZULTATÓW JOWES 2018 

 

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnych - 50  miejsc pracy 

 

W 2018 roku 50 nowoutworzonych w 2017 roku miejsc pracy osiągnęło 12 miesięcy trwałości. Do zadań 

realizowanych w ramach tworzenia miejsc pracy należał monitoring i rozliczenie udzielonego wsparcia 

oraz bieżące wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia oraz rozwoju powstałych podmiotów. Nie 

stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu powstałych spółdzielniach socjalnych i wydatkowaniu 

przyznanych środków finansowych. W dniu rozliczenia środków wszystkie PS zachowały trwałość 

utworzonych podmiotów oraz powstałych miejsc pracy. 

Doradztwo: około 2500 godz. 

Doradztwo kluczowe – około 700 godz. 

Doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowe i marketingowe – około 1000 godz. 

Doradztwo biznesowe – około 800 godz. 

Szkolenia: 

Zorganizowano szkolenia w tematyce: 

 

Księgowość w PES 

Komunikacja w zespole 

Marketing w PES 

Zarządzanie w PES 

Prawne aspekty funkcjonowania i zakładania PES z elementami księgowości 

Wystąpienia publiczne i negocjacje 

Warsztaty interpersonalne 

 

 

Wspieranie partnerstw 

1. Partnerstwo – Raków - Reaktywacja; 

2. Partnerstwo - Stradom w FFormie; 

3. Partnerstwo – Teraz Błeszno; 
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4. Partnerstwo - Stare Miasto - Nowe Życie; 

5. Wspieraliśmy partnerstwa branżowe: 

• Partnerstwo na rzecz Seniorów, 

• Partnerstwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, 

• Partnerstwo na rzecz przeciwdziałania bezdomności, 

• Partnerstwo na rzecz Rodzin i dzieci. 

 

Działania edukacyjne 

Portal www.jowes.pl - bieżąca publikacja aktualności na portalu w zakresie m.in.: publikacja zaproszeń, 

artykułów edukacyjnych oraz informacji o doradztwie, promowanie wydarzeń partnerskich. Aktualizacja 

strony w zakresie publikacji treści nieaktualnych, przeszłych oraz bieżących działań. Publikacja biuletynu 

JOWES zawierającego artykuły edukacyjne dotyczące ekonomii społecznej, promocję dobrych praktyk 

oraz porady dotyczące zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Spotkania 

edukacyjne promujące tworzenie miejsc pracy w obszarze Ekonomii Społecznej ora produkty i usługi 

Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

 

 

Wydatki w roku 2018 r.  

 
Zadanie 1 Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i 

biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej 

 

JOWES 2 – 571.729,75 

JOWES 3 - 307.053,81 

878.783,56 

Zadanie 2 Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, 

w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w 

tworzeniu dodatkowych miejsc pracy. 

JOWES 2 - 443.454,10 

JOWES 3 - 29.169,91 

472.624,01 

Zadanie 3 Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących 

rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej 

oraz usług inkubacyjnych 

JOWES 2 - 194.918,41 

JOWES - 129.734,62 

324.653,03 

Zadanie 4 Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania 

zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających 

przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji 

wspierających ekonomię społeczną. 

JOWES 2 - 46.404,92 

JOWES 3 - 0,00 

46.404,92 

 
 

 
II. Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w 2019 roku. 

 

Zadania realizowane w ramach JOWES w 2019 roku: 

 

1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych  

na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej: 
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- spotkania edukacyjne; 

- szkolenia specjalistyczne; 

- doradztwo ogólne; 

- doradztwo biznesowe; 

- wsparcie infrastrukturalne; 

- usługi doradztwa prawnego, księgowego i marketingowego; 

- doradztwo specjalistyczne w ramach Strefy Fundraisingu; 

- mobilne punkty doradcze: Myszków, Kłobuck, Mykanów, Janów, Poczesna oraz Centrum Organizacji 

Pozarządowych w Częstochowie; 

- pozostałe działania edukacyjne. 

 

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym  

za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji  

na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu 

dodatkowych miejsc pracy: 

- szkolenia dla uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych 

(prawne, księgowe, marketingowe, zarządzanie, warsztaty interpersonalne); 

- doradztwo biznesowe; 

- przyznanie dotacji na tworzenie miejsc pracy; 

- wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone na nowoutworzone miejsca pracy; 

- szkolenia zawodowe dla nowozatrudnionych pracowników. 

 

3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich 

i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych: 

- spotkania animacyjne; 

- animowanie tworzenia grup inicjatywnych zakładających PES; 

- animowanie środowisk w celu wypracowanie realizacji wspólnych działań; 

- wspieranie partnerstw i sieciowanie PES, JST oraz przedsiębiorstw. 

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł 

finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną 

oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną: 

- szkolenia zawodowe pracowników JOWES na podstawie okresowych planów rozwoju zawodowego i 

rozwoju kompetencji. 

 

Wykonanie rezultatów JOWES w 2019 roku 

 

Dotacje na założenie przedsiębiorstw społecznych - 79  miejsc pracy 

 

W 2019 roku w ramach przyznania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy utworzono 79 

miejsc pracy. Do zadań realizowanych w ramach tworzenia miejsc pracy należał monitoring i rozliczenie 

udzielonego wsparcia oraz bieżące wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia oraz rozwoju powstałych 

podmiotów. W dniu rozliczenia środków wszystkie PS zachowały trwałość utworzonych podmiotów oraz 

powstałych miejsc pracy (w roku 2019 PS z naboru 2017 osiągnęły 18 miesięcy trwałości podmiotów oraz 

miejsc pracy). 
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Doradztwo: 2500 godz. 

 

Ogólne, Biznesowe, Prawne, księgowe i marketingowe: 2500 godzin. 

 

Szkolenia: 

 

Zorganizowano szkolenia w tematyce: 

 

Księgowość w PES 

Komunikacja w zespole 

Marketing w PES 

Zarządzanie w PES 

Prawne aspekty funkcjonowania i zakładania PES z elementami księgowości 

Wystąpienia publiczne i negocjacje 

Warsztaty interpersonalne 

Warsztaty projektowe 

 

Wspieranie partnerstw 

 

1. Partnerstwo – Raków - Reaktywacja; 

2. Partnerstwo - Stradom w FFormie; 

3. Partnerstwo – Teraz Błeszno; 

4. Partnerstwo - Stare Miasto - Nowe Życie; 

5. Wspieraliśmy partnerstwa branżowe: 

• Partnerstwo na rzecz Seniorów, 

• Partnerstwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, 

• Partnerstwo na rzecz przeciwdziałania bezdomności, 

• Partnerstwo na rzecz Rodzin i dzieci. 

 

Działania edukacyjne 

 

Portal www.jowes.pl - bieżąca publikacja aktualności na portalu w zakresie m.in.: publikacja zaproszeń, 

artykułów edukacyjnych oraz informacji o doradztwie, promowanie wydarzeń partnerskich. Aktualizacja 

strony w zakresie publikacji treści nieaktualnych, przeszłych oraz bieżących działań. Publikacja biuletynu 

JOWES zawierającego artykuły edukacyjne dotyczące ekonomii społecznej, promocję dobrych praktyk 

oraz porady dotyczące zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej. Spotkania 

edukacyjne promujące tworzenie miejsc pracy w obszarze Ekonomii Społecznej ora produkty i usługi 

Podmiotów Ekonomii Społecznej, spotkania sieciujące PES oraz przedsiębiorców. 
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Wydatki w roku 2019 r.  

 

Zadanie 1 Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i 

biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów 

ekonomii społecznej 
704.920,22 

Zadanie 2 Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, 

w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w 

tworzeniu dodatkowych miejsc pracy. 

2.951.821,17 

Zadanie 3 Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych 

służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji 

społecznej oraz usług inkubacyjnych 

362.216,47 

Zadanie 4 Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania 

zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających 

przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji 

wspierających ekonomię społeczną. 

10.000,00 

 

 
 

III. Wskaźniki JOWES 

 

W projekcie JOWES uczestniczyło 513 osób fizycznych oraz 152 instytucje (w tym 147 PES). 

 

Lp. Wskaźnik w projektu 
Wartość osiągnięta na 

dzień 31.12.2019 
Wartość 

docelowa 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie 261 898 

2 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem 147 227 

3 

Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności 
OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu 
ekonomii społecznej 32 12 

4 

Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES 
przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia 
mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 9 12 

5 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 15 180 

6 
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 
społecznych 79 259 

7 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności 
OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa 
społecznego 79 259 
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8 

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących 
działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą, utworzonych w wyniku działalności OWES 10 23 

10 
Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych 
objętych wsparciem 5 5 

11 Liczba osób fizycznych uczestniczących w projekcie 513 - 

 

IV. Ekonomia społeczna 

 

Przewiduje się kontynuację realizacji projektu JOWES do listopada 2023 roku. Kluczowe pozostaje 

podtrzymywanie w następnych latach statusu certyfikowanego ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, 

co w konsekwencji wpłynie na realizacje działalności na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej (m.in. 

poprzez współpracę z podmiotami ekonomii społecznej). 


