
„STANDARD REALIZACJI USŁUG ANIMACJI „PODKARPACKIEGO REGIONALNEGO 

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

 

 

 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Niniejszy dokument zawiera zasady realizacji usług animacji organizowanych 

przez PODKARPACKI REGIONALNY OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ, 

funkcjonujący w formule konsorcjum zawartego pomiędzy: 

a) Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu (37-700),  

ul. Kapitulna 1, zwanym dalej Liderem, 

    a 

b) Katarzyną Podraza prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza z siedzibą  

w Rzeszowie (35-001), Al. Piłsudskiego 40/15, zwaną dalej Partnerem. 

2. Obszar działania PROWES - województwo podkarpackie. 

 

 

§ 2 

Cele usług animacji 

 

1. Usługi animacji lokalnej świadczone są przez PROWES w celu: 

 tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez 

działania o charakterze edukacyjnym, 

 zachęcania nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne 

formy działalności podmiotów ekonomii społecznej, 

 zachęcania różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, 

przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. 

 

§ 3 

Kompetencje animatorów 

 

1. Animator PROWES musi posiadać minimum 3 letnie doświadczenie w świadczeniu 

usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia 

partnerstw lokalnych. 

2. Animator PROWES posiada następujące kompetencje: 

 umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi 

osobami i podmiotami, 

 umiejętność facylitowania procesów grupowych, 

 umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań, 

 znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno- gospodarczych 

obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne, 

 znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych 

funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, 

 umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

 umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój 



organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej. 

 Warunki pożądane (nieobowiązkowe) Animatora PROWES: 

o ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach 

związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami, 

o doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym, 

o osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych, 

o osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju, 

o dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, 

branżowe uprawnienia zawodowe). 

 

§ 4 

Główne zadania animatora 

 

1. Głównymi zadaniami animatora PROWES są m.in.: 

 diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, 

 inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami 

działającymi na danym obszarze, 

 inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających 

rozpocząć działalność w formie PES 

 zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu 

rozwoju przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej, 

 wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców  

i tworzonych przez nich grup i środowisk, 

 animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej, 

 wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, 

 inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, 

 motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na 

rozwój ekonomii społecznej, 

 budowanie lokalnych koalicji, 

 moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, 

 stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia  

i kontynuowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych 

korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania. 

 

§ 5 

Warunki lokalowe 

 

1. PROWES zobowiązuję się zapewnić następujące minimalne warunki dla sal w celu 

organizacji różnych form animacji: 

 sale zgodne z zasadami BHP (powierzchnia, oświetlenie, wentylacja, 

ogrzewanie itp.), 

 sale wyposażone w krzesła i stoły lub krzesła z pulpitami umożliwiającym 

notowanie w trakcie wykładów i prezentacji, rzutnik multimedialny, flipchart, 

białą tablicę, 

 uczestnicy w trakcie animacji mają zapewniony dostęp do węzła sanitarnego, 

 w przypadku udziału w animacji osoby niepełnosprawnej, położenie ośrodka 

oraz infrastruktura musi umożliwiać samodzielny dostęp osobom 

niepełnosprawnym, 



 

§ 6 

Formy realizacji usług animacji 

 

1. PROWES realizuje Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej  

m.in. w następujących formach: 

 spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup 

społecznych, różnych sektorów lub różnych regionów, 

 diagnoza środowiska lokalnego - wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy 

tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu, 

 budowanie partnerstw rozwojowych - formalne ustalenie zasad współpracy 

różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości 

partnerstwa w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 dialog obywatelski - w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się 

niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też 

biznesu i społeczności lokalnej, 

 planowanie strategicznego na terenie działalności PROWES, w zakresie mającym 

na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym. 

 


