
Współpraca

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej    
z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. 
Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwe-
stycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działają-
ce w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Opar-
cia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowa-
rzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku 
na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy              
i Polityki Społecznej z dnia 01.03.2019 r. numer 
DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowe-
go wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: 
„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia 
społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii 
społecznej.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwi-
ślański Województwa Pomorskiego, w skład którego 
wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki 
i sztumski.

Nadwiślański
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
w Dzierzgoniu

ul. Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń

NOWES:
tel./fax: (55) 276 25 70/79

e-mail: rti@dzierzgon.com.pll

www.nowes.pl

NOWES – zamierza nawiązać współpracę
z następującycymi podmiotami

i instytucjami z subregionu:

JST
jednostki samorządu terytorialnego

WTZ

ZAZY

CISy

warsztaty terapii zajęciowej

zakłady aktywności zawodowej

centra integracji społecznej

LGDy
Lokolne Grupy Działania

NGO'sami
które planują uruchomić

prowadzenie działalności gospodarczej

Instytucje Rynku Pracy

Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A.

Stowarzyszenie Na Rzecz
oparcia i Rozwoju PERSPEKTYWA

tel.  506 500 253
perspektywa.pomorskie@gmail.com

82-213 Miłoradz,
Kończewice 4, pok. 51

tel. +48 (55) 276 25 70
fax +48 (55) 276 25 79
biuro@nowes.pl

82-440 Dzierzgoń,
ul. Wojska Polskiego 3

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Malborku

82-200 Malbork,
ul. Wojska Polskiego 499

tel. +48 (55) 272 36 78
pkd@swp.malbork.pl

Kontakt:

Z Doradcami biznesowymi będziecie Państwo 
pracować nad rozwojem PES i PS.

Doradcy kluczowi:

Regionalne TowarzystwoIn westycyjne S.A.
Animatorzy lokalni:

Adriana Sulewska-Niemczyk
Doradczyni Kluczowa na teren powiatu starogardzkiego
tel. 502 103 705       e: a.sulewska@nowes.pl

Monika Topór
Doradczyni Kluczowa na teren powiatów sztumskiego i malborskiego
tel. 666 951 810       e: m.topor@nowes.pl

Magdalena Waloch
Doradczyni Kluczowa na teren powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego tel. 
606 878 894       e: i.sumpor@nowes.pl

Z Doradcami Kluczowymi będziecie Państwo pracować nad 
profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS.

Doradcy biznesowi:

Iwona Błaszczyk
Doradczyni biznesowa
tel. 602 594 459       e: iwona.blaszczyk@swp.malbork.pl

Izabela Sumpor
Doradczyni biznesowa
tel. 501 377 995       e: i.sumpor@nowes.pl

Izabela Stawicka
Animatorka na teren powiatu starogardzkiego
tel. 665 445 150       e: a.sulewska@nowes.pl

Małgorzata Święcka
Animatorka na teren powiatu malborskiego
tel. 512 500 516      m.swiecka@nowes.pl

Wojciech Zdunek
Animator na teren powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego
tel. 601 163 176      e: w.zdunek@nowes.pl

U animatorów lokalnych:
• uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej
• zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą
• otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu 
uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES



Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to 
przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju 
ekonomii społecznej na obszarze  subregionu: powiatu 
sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego oraz staro-
gardzkiego Głównym celem OWES jest wsparcie         
przy tworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzo-
wanych na rynku pracy, które dzięki narzędziom jakie        
oferuje nasza instytucja mają szansę na skuteczną           
reintegrację zawodową i społeczną. W wyniku realizacji 
projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy     
w sektorze ekonomii społecznej (Nowych PS oraz          
ekonomizowanych Podmiotach Ekonomii Społecznej), 
poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel 
zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyj-
nych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wspar-
cia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie 
trwania projektu i po jego zakończeniu.

Spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, działalność 
gospodarczą prowadzoną przez fundacje i stowarzysze-
nia, kluby integracji społecznej, centrum integracji 
społecznej, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywno-
ści zawodowej.

Przedsiębiorstwa społeczne na stanowiska pracy przy 
działalności odpłatnej pożytku publicznego, oraz działal-
ności gospodarczej prowadzonej przez NGO. Do wspar-
cia może wstąpić grupa inicjatywna chcąca powołać 
organizację pozarządową: stowarzyszenie, fundację, 
spółkę non profit (50 %), spółdzielnię socjalną osób fizycz-
nych, spółdzielnię socjalną osób prawnych (2X ngo / i/lub 
jst+ 3 osoby z otoczenia wykluczenia społecznego: tu 
czytaj osoby objęte wsparciem NOWES) + warunek 
zatrudnienia 5 osób na umowę o pracę w wymiarze 1/4 
etatu/ i/lub 40h tyg um. zlecenie). Osoby kwalifikujące się 
do dofinansowania stanowiska pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym klasyfikujemy według przesłanek ustawy: 
długotrwałe bezrobocie z różnych przyczyn, niepełno-
sprawność, opieka nad osobą zależną, nisko zarabiający, 
( w tym pracujący na poziomie wsparcia doradczego, na 
poziomie dotacji te osoby muszą zrezygnować z pracy), 
osoby opuszczające zakład karnyn młodzież opuszczają-
ca ośrodki wychowawcze

Ekonomia społeczna to harmonijne współgranie obsza-
rów rynku pracy, biznesu i otoczenia wykluczenia społecz-
nego. To wywieranie wpływu na rozwój gospodarczy za 
pomocą narzędzi wzmacniający potencjał jednostek, 
organizacji i przedsiębiorstw we współpracy z dużymi          
oraz mniejszymi firmami, przedsiębiorstwami, spółkami 
ukierunkowanymi na zysk w celu realizacji społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR)”rzeniem lub / i rozwo-
jem PES i PS.

Czym jest NOWES? Co to jest ES? (Ekonomia Społeczna)

Okres realizacji projektu:
01.11.2018r.- 30.06.2023r.

Aby skorzystać z pomocy OWES należy
zapoznać się z regulaminem funkcjonowania 
OWES dostępnym w Dokumentach na stronie
www.nowes.pl

??

Jakie są rodzaje
przedsiębiorstw społecznych? ?

Zarówno grupom inicjatywnym jak i organizacjom (PES/ 
PES) proponujemy świeży wachlarz profesjonalnych usług 
szerokiego zakresu : doradztwo marketingowe, coaching, 
doradztwo formalno-prawne, wyjazdy studyjne, usługa 
psychologa, szkolenia w zakresie ekonomii społecznej, 
Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej dla liderów 
przedsiębiorstw społecznych. Nasze wsparcie to proces 
doradczy: animator, doradca kluczowy, doradca bizne-
sowy. Po tym jak statut otwartego z doradcą kluczowym 
przedsiębiorstwa społecznego kwalifikuje się do wsparcia 
uruchamia się wsparcie biznesowe : mentoring, szkolenia 
branżowe, usluga marketingowa, wsparcie dotacyjne, 
wsparcie pomostowe, usługa księgowa przez rok.

Jakie wsparcie możecie
nam zaoferować? ?

Kto może dostać
dofinansowanie? ?

Animacja lokalna:
Usługi animacji lokalnej świadczone przez NOWES służą:
•   tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii 
społecznej poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
• zachęcaniu nowych podmiotów, osób oraz instytucji do            
angażowania się w różne formy działalności PES/PS;
• zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji oraz osób do      
wspierania PES/PS, w tym przede wszystkim kupowania ich 
towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych;
• inicjowanie oraz wspieranie organizacji pozarządowych                   
i liderów lokalnych,
• szukanie rozwiązań i potencjału rozwoju NGO, motywowa-
nie grup oraz środowisk do podejmowania aktywności                 
ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

Doradztwo Kluczowe
Tematyka doradztwa obejmuje m. in. następujące tematy:
• zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem 
różnorodnych form prawnych i typów;
• prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze 
ekonomii społecznej;
• planowanie strategiczne;
• zarządzanie zasobami ludzkimi;
• stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne 
i fizyczne.

Doradztwo Biznesowe
Tematyka doradztwa obejmuje m. in. następujące tematy:
• zewnętrze finansowanie;
• zarządzanie organizacją;
• planowanie strategiczne;
• zarządzanie finansowe;
• zarządzanie zasobami ludzkimi;
• ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłat-
nej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności 
gospodarczej przez organizację).

Szkolenia branżowe zorganizowane według indywidualnych 
potrzeb PS/PES

Wizyty Studyjne
Uczestnicy takich wyjazdów uzupełniają i poszerzają wiedzę 
oraz poprzez praktykę zdobywają kompleksowe przygotowa-
nie do pracy w PES/PS. Podczas wizyt studyjnych uczestnicy 
poznają funkcjonowanie PS/PES z regionu i uczą się od najlep-
szych, biorąc udział w realizacji nowych zadań, które zwięk-
szają ich kompetencje i perspektywy zawodowe.

NOWES świadczy następujące usługi:


