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Wnioskodawca  

 
Instytucja Pośrednicząca Partner nr 2 Partner nr 1 

   Informacja o projekcie nr PO KL 07.02.02-16-003/10 

  

pn. „Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim”  

Projekt skierowany jest do osób fizycznych i prawnych, funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej 

oraz instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,  które działają lub planują działać w sektorze 

ekonomii społecznej, a w szczególności zakładać podmioty ekonomii społecznej i budować potencjał 

organizacji świadczących usługi dla podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatów: nyskiego, 

prudnickiego i głubczyckiego. 

Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwijanie sektora ekonomii społecznej  
oraz przyczynianie się do wzrostu poziomu zatrudnienie w powiatach: nyskim, prudnickim 

i głubczyckim.  
na trenie dziewięciu gmin: Kamiennik,  Korfantów,  Otmuchów,  Paczków,  Pakosławice, Prudnik, Baborów, 

Branice i Głubczyce. 
 

Cel projektu zrealizowany zostanie poprzez: 

 Dostarczenie szerokiej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia podmiotów 
ekonomii społecznej  

 Dostarczenie wiedzy/podniesienie umiejętności w zakresie budowania partnerstwa lokalnego na 
rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej  

 Dostarczenie doradztwa dla wsparcia i poszerzenia działań sektora ekonomii społecznej  

 Integrowanie SES, inicjowanie współpracy podmiotów ekonomii społecznej i partnerów lokalnych, 
promocję dobrych praktyk z sektora ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze. 

 Wykreowanie  min. 48 Animatorów Ekonomii Społecznej w powiatach: nyskim, prudnickim 
i głubczyckim.  

 

Rekrutacja uczestników do projektu  
prowadzona jest do 4 marca 2011 roku  

 

Informacje o projekcie  i rekrutacji do projektu, formularze zgłoszeniowe uczestnictwa  
w projekcie dostane są do pobrania na stronie projektu  www.bosa-ekonomia-spoleczna.pl 

 
lub Biurze Partnera 2 projektu w Opolu ul. Barlickiego 13, pok. 110A  

Tel/Fax  77 453 03 83  w godzinach 16:00 – 19:00  lub e-mail : rano@stowarzyszenie-rano.pl   
 

bądź w Biurze Wnioskodawcy Projektu: Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” 
Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole, tel/fax 077/ 441 12 29, 506 160 982 

    email: info@dobroczynca.org 

 

 

http://www.bosa-ekonomia-spoleczna.pl/
mailto:rano@stowarzyszenie-rano.pl
mailto:info@dobroczynca.org
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W ramach projektu zapraszamy Szanownych Państwa  
do uczestnictwa w następujących działaniach: 

 Spotkania Informacyjno – rekrutacyjne pn. „Powiatowe spotkania z ES” – 3 spotkania (1 spotkanie 
– powiat nyski, 1 spotkanie – powiat prudnicki, 1 spotkanie – powiat głubczycki) – minimum 84 os.– 
działanie realizowane przez Partnera nr 2 

 Uruchomienie Punktu Konsultacyjno – Doradczego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – w 
którym będą oferowane usługi specjalistyczne: prawne, marketingowe i księgowe - działanie 
realizowane przez Wnioskodawcę 

 Szkolenia dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej - 96 godz. szkoleniowych – 6 zjazdów 
dwudniowych  – 3 grupy średnio po 20 os. łącznie 60 os. – działanie realizowane przez Partnera nr 1 

 Sesje szkoleniowe odbywać się będą w formie dwudniowych sesji wyjazdowych do hoteli  
na terenie województwa opolskiego 

 Uczestnicy mają zapewniony nocleg,  wyżywienie, materiały szkoleniowe,  wykwalifikowanych 
ekspertów/trenerów partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej oraz zorganizowany transport  do 
miejsca szkolenia 

 
Po ukończeniu minimum pięciu modułów szkoleniowych z cyklu szkoleń uczestnik 

projektu otrzyma Certyfikat  Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej   
 

 Animatorzy i Animatorki ES z wizytą studyjną w Byczynie – 3 wyjazdy dla trzech grup 
szkoleniowych – łącznie 60 osób – działanie realizowane przez Partnera nr 2 

 Doradztwo grupowe dla Animatorów i Animatorek Ekonomii Społecznej -16 godz. szkoleniowych – 
3 usługi doradcze przeznaczone dla uczestników z powiatów: nyski, prudnicki i głubczycki – łącznie 60 
osób – działanie realizowane przez Partnera nr 1 

 Targi Ekonomii Społecznej czyli Animatorzy i Animatorki ES w praktycznym działaniu– 60 os. – 
działanie realizowane przez Wnioskodawcę 
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Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w  projekcie.   
 

Wnioskodawca  Projektu  nr POKL.07.02.02-16-007/09 
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Biuro projektu nr POKL.07.02.02-16-003/10 
 

Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” 
Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole, tel/fax 077/ 441 12 29, 506 160 982 

email: info@dobroczynca.org,    www.dobroczynca.org    

 

 

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network  
w Krakowie, 31 -123 Kraków ul. Krupnicza 8/3a 
Biuro: ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów, Kontakty: tel/fax: (032) 753 89 49 
e-mail:  biuromcp@partners.net.pl, www.partners.net.pl   

Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyocą" 
Plac Kopernika 4/6a, 45-040 Opole,  
tel/fax.  (077) 441 12 29, tel. 506 160 982, tel.  505287466, e-mail: info@dobroczynca.org 
www.dobroczynca.org 
 

Stowarzyszenie  Animatorów Inicjatyw Społeczno Gospodarczych 
Razem -  a -  Nie Osobno „RaNO” 
45-040 Opole, ul. Barlickiego 13, pok. 110A  
Tel/Fax  77 453 03 83, e-mail : rano@stowarzyszenie-rano.pl 
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