Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
rozpoczęła realizację projektu:

„Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej
na terenie województwa lubelskiego”
w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Zamojskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej
i 4 Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie województwa lubelskiego
poprzez dywersyfikację usług do 30 listopada 2014 roku.

Kto może być uczestnikiem projektu?
!

80 instytucji otoczenia ekonomii społecznej z województwa lubelskiego, do których należą między
innymi: Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, regionalny ośrodek pomocy rodzinie,
gminne ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy
rodzinie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, media,
samorządy, instytucje grantodawcze i przedsiębiorcy.

!

80 podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubelskiego, do których należą między innymi:
zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej, kluby
integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa
społeczne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy.

!

336 osób fizycznych zainteresowanych ideą ekonomii społecznej, w tym 48 mężczyzn osadzonych
w Zakładzie Karnym w Zamościu, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Od dnia 20 lutego 2012 roku prowadzona będzie rekrutacja odbiorów pośrednich - będzie ona
dotyczyć działań szkoleniowych, doradczych, animacyjnych oraz informacyjnych.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od dnia 20 lutego 2012 roku w siedzibie Zamojskiego Inkubatora
Ekonomii Społecznej oraz w 4 Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych, a także na stronie internetowej:
www.fundacja.lublin.pl
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Co oferujemy?
Doradztwo

Szkolenia

Indywidualne doradztwo z zakresu: prawa, rachunkowości i księgowości,
marketingu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości.
Dwudniowe szkolenia dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej, instytucji
otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką
ekonomii społecznej:
Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii
społecznej,
Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej,
Podstawy organizacyjno-prawne tworzenia spółdzielni socjalnych,
Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej – rola animacji społecznej
i partnerstwa lokalnego,
Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup
defaworyzowanych.

Wizyty
studyjne

Dwudniowe wizyty studyjne dla pracowników organizacji działających w sferze
ekonomii społecznej i planujących utworzenie podmiotów ekonomii społecznej.
Miejscem docelowym wizyt będą podmioty ekonomii społecznej na terenie kraju
(promocja dobrych praktyk).

Animacja

Animację skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia
ekonomii społecznej, a także do innych kluczowych dla ekonomii społecznej
podmiotów, które są zainteresowane możliwościami wynikającymi z budowania sieci
współpracy. Celem działań animacyjnych będzie utworzenie 15 partnerstw lokalnych
na rzecz wspierania ekonomii społecznej.

Informacja
i promocja

Działania promocyjne i informacyjne skierowane do podmiotów ekonomii
społecznej, instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych
zainteresowanych ekonomią społeczną:
Seminaria informacyjno-promocyjne,
Konferencje upowszechniające projekt,
Lubelski Portal Ekonomii Społecznej,
Audycje radiowe,
Ogłoszenia i teksty promocyjne.

Kontakt z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej:
Zamojski Inkubator Ekonomii Społecznej w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38, tel. 84 627 11 91;
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Białej Podlaskiej: ul. Brzeska 41, pok. 202, tel. 83 343 77 55;
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Krasnymstawie: ul. Sobieskiego 3, po.220, tel. 82 576 13 80;
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p., 81 825 16 16;
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Parczewie: ul. Kolejowa 1/2, I p., tel. 83 354 19 30

