OFERTA WSPARCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
Zapraszamy do skorzystania z oferty
Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
Podmioty ekonomii społecznej (PES) i osoby zaangażowane w ich działalność, czyli funkcjonujące na terenie
subregionu poznańskiego (powiat poznański, obornicki, średzki, śremski, szamotulski i miasto Poznań):
 fundacje,
 stowarzyszenia,
 spółdzielnie socjalne,
 przedsiębiorstwa społecznej, które utraciły status PS,
 centra i kluby integracji społecznej,
 warsztaty terapii zajęciowej,
 kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS),
 ochotnicze straże pożarne (w przypadku posiadania KRS),
 koła gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS),
 zakłady aktywności zawodowej,
 spółdzielnie pracy,
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 spółki z o.o. non profit,
 kościelne osoby prawne.
OFERTA
Wsparcie
finansowe

Co obejmuje oferta wsparcia finansowego?
 dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy

Doradztwo
ogólne

Co obejmuje oferta doradztwa ogólnego?
 zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 rejestrowanie działalności PES,
 doradztwo związane z zewnętrznym finansowaniem PS i PES,
 doradztwo związane z prowadzeniem działalności statutowej przez PES.
Przedstawiony zakres doradztwa ogólnego stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą
pomocą i wiedzą w zakresie zgłaszanych indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii
społecznej.

Doradztwo
biznesowe

Co obejmuje oferta doradztwa biznesowego?
 doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności
gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta –
obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 poszukiwania partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych
i ofert,
 pomoc przy przygotowaniu biznesplanu,
 negocjacje z instytucjami finansującymi,
 budowanie strategii przedsiębiorstwa społecznego,
 poszukiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego,



zamówienia publiczne:
 motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez
przedsiębiorstwa społeczne w procedurach zamówień publicznych, w tym
społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
 pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
 monitorowanie wyników postępowań.

Przedstawiony zakres doradztwa biznesowego stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą
pomocą i wiedzą w zakresie zgłaszanych indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii
społecznej.
Doradztwo
specjalistyczne

Co obejmuje oferta doradztwa specjalistycznego?
a) w zakresie prawnym (doradztwo i usługi):
 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PES,
 prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
 podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
 obowiązki pracodawcy względem pracowników.
b) w zakresie księgowo-podatkowym (doradztwo):
 rachunkowość PES,
 zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 księgowość,
 płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
c) w zakresie osobowym (doradztwo):
 zarządzanie organizacją,
 zarządzanie pracownikami,
 zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.
d) w zakresie finansowym (doradztwo):
 pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora
finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 planowanie finansowe,
e) w zakresie marketingowym (doradztwo i usługi):
 planowanie marketingowe,
 kształtowanie elastyczności ofertowej,
 politykę kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 opracowanie/modyfikację strategii marketingowej PES,
 badanie rynku,
 wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania
produktów i usług.

Szkolenia

Co obejmuje oferta szkoleń?
Tematy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez PES, m.in.:
 prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES (z uwzględnieniem
różnych form prawnych i typów PES),
 zarządzanie organizacją, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi,
planowanie strategiczne,
 aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES,
 budowanie powiązań kooperacyjnych,
 restrukturyzacja działalności PES,
 współpraca z biznesem oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 inne.

Kursy
zawodowe

Co obejmuje oferta kursów zawodowych?
Kursy zawodowe są dostosowane do specyfiki działalności oraz zgłoszonego
zapotrzebowania danego PES.

Jak skorzystać ze wsparcia?
Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane skorzystaniem z którejkolwiek formy wsparcia WCES zapraszamy
do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z kluczowym doradcą w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca
spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu WCES, znajdującym się w siedzibie Fundacji
Pomocy Wzajemnej Barka, lub w siedzibie klienta.
Skontaktuj się z naszymi kluczowymi doradcami:
Justyna Brylewska

e-mail: justyna.brylewska@barka.org.pl

tel. 733 660 028

Patrycja Zenker

e-mail: patrycja.zenker@barka.org.pl

tel. 603 306 652

Bartosz Pawlak

e-mail: bartosz.pawlak@barka.org.pl

tel. 790 220 673

