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Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (ROWES)

ROWES-Wyspecjalizowana komórka organizacyjna 

posiadająca wszystkie narzędzia 

i kompetencje niezbędne do świadczenia wsparcia 

na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. 

Akredytacja MRPiPS ośrodków wsparcia wysokiej 

jakości AKSES nadawana przez ministra MRPiPS.

Animacja lokalna      Inkubacja        Usługi biznesowe       Pozostałe usługi Wsparcie finansowe



Animacja to działalność polegająca na:

• pobudzeniu aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,

• ożywieniu społeczności lokalnej, 

• pracy z grupami w środowisku lokalnym.

Usługi animacji lokalnej:

• spotkania indywidualne i grupowe z animatorem,

• budowanie lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji dotyczących lokalnych 

przedsięwzięć lub inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej, 

• warsztaty partnerstw,

• wizyty studyjne.
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Inkubacja – działania realizowane przez doradców kluczowych, które koncentrują się na 

wspieraniu organizacji pozarządowych w celu ich ekonomizacji oraz grup inicjatywnych 

zamierzających utworzyć przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot ekonomii społecznej.

Usługi inkubacji:

• doradztwo kluczowe,

• pomoc w zakładaniu NGO lub wprowadzaniu w istniejących NGO odpłatnej działalności 

pożytku publicznego lub działalności gospodarczej,

• przekształcanie PES w PS,

• doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe,

• wsparcie grafika i programisty,

• szkolenia zawodowe dla pracowników PES,

• warsztaty.
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Usługi biznesowe to działania ukierunkowane na pomoc w uzyskaniu stabilności 

funkcjonowania PS, a także profesjonalizację ich usług oraz zwiększenie konkurencyjności 

produktów PS.

Usługi biznesowe:

• doradztwo biznesowe,

• doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe,

• pomoc specjalisty ds. reintegracji społeczno-zawodowej i konsultanta ds. PZP,

• wsparcie grafika i programisty,

• doradztwo branżowe obejmujące aspekty związane z przedmiotem działalności PS,

• szkolenia dla pracowników PS,

• wsparcie finansowe w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy.
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Mechanizm zakupowy – COVID-19 - polega na dokonywaniu przez OWES zakupów 

produktów i usług od PES i PS, które w wyniku wystąpienia COVID-19 znajdują się w trudnej 

sytuacji, celem wdrożenia wsparcia na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Mechanizm zakupów interwencyjnych – polega na dokonywaniu przez OWES zakupów 

produktów i usług od PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym inwazją 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

.
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Dla kogo?
• Grup Inicjatywnych osób prawnych/fizycznych

• Podmiotów ekonomii społecznej (m.in. Spółdzielnie socjalne,  Stowarzyszenia, 

Fundacje, KGW, spół. pracy/inwalidów i niewidomych, ZPCH)

• Istniejących przedsiębiorstw społecznych 

Dla kogo tworzymy miejsca pracy?
• Osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Wysokość wsparcia finansowego/pomostowego?
• 21 020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy przy minimum ¼ etatu (stawka 

jednostkowa)

• Wsparcie pomostowe od 6-12 m-cy

• Maksymalnie na 10 miejsc pracy w PS

Jaka trwałość?
• 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej utrzymanie 

miejsca pracy oraz

• 3 lata od zakończenia wsparcia w projekcie PS nie przekształci się w podmiot 

gospodarczy oraz będzie spełniał definicje PES oraz PS.



Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 WP

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w regionie 2014-2020



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

// Second Tagline  

2017-2019 2020-2022

1. Liczba osób wspartych w projektach ROWES 5792 2870

2.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

które objęto wsparciem 
1753 1328

3.
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, którym udzielono 

wsparcia 
524 433

4.
Liczba grup inicjatywnych, które otrzymały wsparcie w celu 

utworzenia przedsiębiorstwa społecznego 
149 93

5.
Liczba stowarzyszeń/fundacji które w wyniku wsparcia  

wprowadziły odpłatne usługi i produkty
100 63

6. Liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych 101 44

7. Liczba wspartych istniejących przedsiębiorstw społecznych 36 83

8.
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych
546 493

Działalność ROWES

w liczbach



Fundacja Artystyczna GA MON / Tarnobrzeg

Fundacja organizuje i prowadzi mobilne kursy/warsztaty szycia, modelowania i przeróbek krawieckich, na terenie gminy Tarnobrzeg. Kursy

dostosowane są do potrzeb rynku i do poziomu uczestników. Kursy prowadzi doświadczona krawcowa z dwudziestoletnim stażem pracy. Fundacja

GA MON szyjąc znalazła, także atrakcyjny sposób na odświeżenie, unowocześnienie i promocję kultury lasowiackiej, dlatego wzornictwo lasowiackie,

w tym charakterystyczne hafty, w kolorach takich jak biel, czerń i czerwień dodaje do szytych w Fundacji GA MON sukien.

Ilość osób

zatrudnionych 7



Fundacja Podaruj Miłość/ Boguchwała

Fundacja niosąca pomoc niepełnosprawnym, na co dzień wspierająca ich w rehabilitacji, terapii oraz usamodzielnianiu się. Pomaga również w

integracji ze społeczeństwem, jak i w usprawnianiu różnych aspektów życia codziennego. Na co dzień prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w

Mogielnicy. Przedmiotem działalności fundacji są działania związane z alpakoterapią. Fundacja organizuje spotkania mobilne dla szkół, przedszkoli i

innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych jak również spotkania z alpakami na pastwisku dla Klientów indywidualnych.

Ilość osób

zatrudnionych 6



Fundacja Teatr Wyobraźni / Baranów Sandomierski

Fundacja prowadzi w Baranowie Sandomierskim studio nagrań i Muzeum Teatru Polskiego Radia. Stworzony podczas warsztatów teatr radiowy

pozwala dzieciom i młodzieży na wyrażenie swojej kreatywności i wspomaga rozwój wyobraźni. Forma teatru radiowego jest przeciwstawna do

otaczającej uczniów kultury obrazkowej. Wskazuje na potrzebę wyrażenia się i komunikowania nie za pomocą emotikonów i obrazów a słów.

Szkolenia dla nauczycieli oraz zielone szkoły dopełniają ofertę.

Ilość osób

zatrudnionych 4



INPRO/ Rzeszów 

W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi projekty wolontariatu międzynarodowego, wymian młodzieży oraz szkoleń dla osób 

pracujących z młodzieżą. Realizuje warsztaty, spotkania, wydarzenia, prezentacje, spotkania informacyjne na temat międzynarodowych programów 

mobilności. Misją stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju 

społeczności lokalnej. Inicjatywy Stowarzyszenia INPRO skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i 

województwa podkarpackiego.

Ilość osób

zatrudnionych 1



www.wsparcie.es


