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Cześć I. Dane podmiotu  
Nazwa   Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
Dane adresowe  ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl  
Osoby odpowiedzialne 

 Wiesław Marchel – kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej   
Część II. Cel główny i cele szczegółowe działania Podkarpackiego Regionalnego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 Cel główny 

 Wspieranie i rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej                 i ich otoczenia (podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej)                             w województwie podkarpackim   
 Cele szczegółowe  

1.Prowadzenie animacji lokalnej i promocji sektora ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego 
 Zrealizowane działania miały na celu:  tworzenie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,   podniesienie stopnia poziomu wiedzy w lokalnych  społecznościach,  w zakresie możliwości rozwiązywania problemów społecznych za pomocą narzędzi ekonomii społecznej,   inspirowanie i motywowanie nowych podmiotów, osób, instytucji do tworzenia nowej jakości  w życiu społeczno – gospodarczym i w lokalnych środowiskach,  wywołanie efektu zainteresowania się stosowaniem klauzul społecznych w zamówieniach publicznych przez JST i przez ich jednostki organizacyjne,  zwiększenie stopnia zainteresowania ze strony JST i ich jednostek organizacyjnych celami KPRES na lata 2014-2020 i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020,   zwiększenie stopnia zainteresowania ze strony PES(w tym stowarzyszenia i fundacje) szansami wsparcia dotychczasowej działalności w ramach działań zaplanowanych w KPRES na lata                    2014-2020 i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020,  zwiększenie poziomu wiedzy ze strony przedsiębiorstw społecznych o KPRES na lata 2014-2020                                    i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020,  tworzenie partnerstw pomiędzy przedsiębiorcami a PES,   nawiązanie i utrzymanie współpracy z Klastrem Ekonomii Społecznej poprzez udostępnianie bieżących informacji dotyczących sektora ekonomii społecznej,   podniesienie poziomu wiedzy osób pracujących w PES, o szansach uczestników podmiotów reintegracyjnych, jakie  wynikają z KPRES na lata 2014-2020 i Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020,  informowanie, inspirowanie i wspomaganie rozwoju spółdzielni socjalnych,   promowanie tworzenia partnerstw i wspólnot lokalnych,  jako form aktywności, mających na celu budowanie nowej jakości społeczno-gospodarczej oraz zwiększenie zaangażowania się sprawami lokalnymi,  promowanie idei ES podczas małych i dużych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych,  promowanie i organizowanie wolontariatu, jako jednej z form zainteresowania się sprawami lokalnej społeczności i angażowania się w rozwiązywanie problemów społecznych,  aktualizowanie strony internetowej PROWES,  dokształcanie personelu PROWES,   nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi w celu promowanie sektora ekonomii społecznej.   
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 2. Usługi rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia przedsiębiorstw społecznych  
 Realizacja celów szczegółowych przyczyniła się do:   zwiększania kompetencji osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej/zainteresowanych utworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej poprzez dostarczenie niezbędnych informacji, wiedzy, umiejętności z zakresu zarządzania/finansowania podmiotami ekonomii społecznej,  zwiększenia poziomu wiedzy i umiejętności pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw społecznych, funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego,  zwiększenia liczby osób i podmiotów, które działają na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego ekonomii społecznej,   podniesienia poziomu wiedzy – zwłaszcza wśród JST, ich jednostek organizacyjnych                                 i jednostek  pomocniczych  - o możliwościach i szansach rozwiązywania problemów społecznych, z udziałem sektora ekonomii społecznej,   podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które były klientami instytucji tworzącej PROWES,  zwiększenia poziomu wiedzy wśród przedsiębiorstw społecznych, o zewnętrznych źródłach finasowania (dotacje, granty, konkursy i inne),  zainspirowania PES do budowania marki usług i produktów poprzez ich certyfikowanie,  zwiększenia zainteresowania się JST stosowaniem klauzul społecznych,  zawiązania trwałych kontaktów z Klastrem Ekonomii Społecznej ,,Z Biegiem Sanu Do Rozwoju’’,  poszerzenia kręgu osób zapoznanych z działaniami sektora ekonomii społecznej, poprzez udział/zorganizowanie stoisk, wystaw/plakatów, ulotek i udzielenie informacji słownych podczas małych i  dużych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych,  zaktualizowania bazy danych podmiotów ES, działających w sferze ekonomii społecznej na dzień,  zaktualizowanie danych dotyczących przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. 
 
 
Część III. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Podkarpackiego Regionalnego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  
(opis podejmowanych działań, osiągniętych produktów i rezultatów w okresie sprawozdawczym,  
w tym zatrudniana kadra) 
 

 RODZAJ WSPARCIA  
 STAN REALIZACJI 

ANIMACJA I PROMOCJA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

1. Realizacja  planu szkoleń pracowników PROWES (jedno szkolenie wewnętrzne w każdym kwartale 2016 roku). 2. Wymiana doświadczeń i przekazywanie informacji dotyczących sektora ekonomii społecznej w kontaktach z  podmiotami reintegracyjnymi(PCIS Sanok, CIS Pawłosiowie Sioło, CIS Krosno,             CIS Przemyśl, PCIS Orzechówka, WTZ Leżajsk). 3. Utworzenie kręgu  osób i instytucji zamierzających angażować się w rozwój sektora ekonomii społecznej(JST, PES, osoby fizyczne, NGO, inne). 4. Zapoznawanie  JST z terenu powiatów:  przemyskiego, leżajskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego i Miasta Przemyśl oraz ich jednostek organizacyjnych z dobrymi przykładami stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz innych form zlecania/powierzania zadań własnych JST podmiotom ekonomii społecznej. Spotkania indywidualne.  
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5.Zgłoszenie i udział w pracach Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej, Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artura Janiec(marzec – grudzień 2016 r.). 6. Działania informacyjno – animacyjne na terenie powiatu brzozowskiego związane z utworzeniem PICS w Orzechówce.  7. Zainspirowanie PCPR w Brzozowie do zorganizowania wizyt studyjnych w CIS Pawłosiowe Sioło i w CIS Przemyśl. 8.Udział w II Przemyskim Forum Przedsiębiorczości Społecznej (,,Ekonomia społeczna jako instrument rozwoju lokalnego                          i regionalnego’’), które odbyło się  w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu- ROPS Rzeszów WUP Rzeszów, Być Razem Cieszyn, PARR S.A., PROWES, PS , studenci, Władze Uczelni- 31.05.2016 r.) Udział PROWES – prezentacja, informacja, dyskusja: Wiesław Marchel. 9. Spotkanie z grupami(4)  inicjatywnymi z zakresie zakładania spółdzielni  socjalnej osób fizycznych (czerwiec – listopad 2016 r., Przemyśl). 10. Zgłoszenie CIS Przemyśl do portalu sprzedażowego produktów             i usług wytworzonych przez PES (26.07.2017 r.). 11. Zgłoszenie CIS Przemyśl do konkursu ,,Lider Ekonomii Społecznej w woj. Podkarpackim 2016 r.’’ 12. Zgłoszenie Miasta Przemyśl do  konkursu ,,Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim 2016 r. 13. Opracowanie ankiet aktualizujących bazę PES w woj. podkarpackim oraz diagnozujących ich problemy i potrzeby PES. 14. Rozesłanie w/w ankiet do wszystkich JST szczebla gminnego        i powiatowego oraz analiza danych zwrotnych (lipiec 2016 r.). 15.  Zgłoszenie  Pani Danuty Romy Wiech do konkursu ,,Lider Ekonomii Społecznej w woj. Podkarpackim 2016’’. 16. Umieszczenie informacji na stronach internetowych  Lidera                 i Partnera(dla konsorcjum PROWES) o konkursie ,,Lider Ekonomii Społecznej’’. 17. Promocja sektora ekonomii społecznej w Baszni Dolnej              (gm. Lubaczów) podczas Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła (na stoisku m.in.: baner, ulotki, wizytówki, gadżety, upominki). Stoisko obsługiwane przez 4 osoby z PROWES. 18. Zgłoszenie do Bazy Produktów i Usług PES produktów i usług  oferowanych przez CIS Przemyśl (31.08.2016 r.). 19. Udział w Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Jarosławia(08.09.2016 r.) – prelekcja i prezentacja PROWES                    + dyskusja -  Wiesław Marchel. 20. Wsparcie organizacji I Wielkiego Pikniku Rodzinnego                         w Jarosławiu (organizowany pod patronatem Burmistrza Jarosławia   i Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji ,,Z biegiem Sanu do Rozwoju’’ (01.10.2016 r.). 21. Otrzymanie rekomendacji dla produktów CIS Przemyśl po usłudze cateringowej (19.10.2016 r.). 22. Udział w Gali podsumowującej konkurs Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim oraz odebranie certyfikacji Znakiem Promocyjnym ,,Zakup Prospołeczny’’(27.10.2016r.) dla CIS Przemyśl. 23. Prezentacja PROWES na spotkaniu Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym dla CIS/KIS, w ramach projektu pn.                     ,,Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim’’,  realizowanego przez ROPS Rzeszów. 24. Ubieganie się i otrzymanie znaku jakości ekonomii społecznej  ,,Zakup Prospołeczny’’ przez CIS Przemyśl (01.06.2016r. – 31.05.2016 r.). 25. Prezentacja PROWES podczas Dni Otwartych Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Sanoku(19.12.2016 r. – samorządy Miasta Sanok, Gminy Sanok, Powiat Sanok. GOPS Zagórz, PCPR Sanok, parlamentarzysta obecnej kadencji Sejmu). 
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26. Udział w pierwszych Targach Ekonomii Społecznej 02.07.2016 r. w Rzeszowie(Stoisko obsługiwane przez 4 osoby + baner, ulotki, upominki, broszury, koszulki, poczęstunek, gadżety). 27. Przeprowadzenie spotkań z Dyrektorami PUP i OPS                                 w subregionie IV (listopad, grudzień 2016 r).  28. Spotkania informacyjno – animacyjne z Wójtami                                i samorządowcami gmin: Bircza, Fredropol, Orły, Medyka w okresie sierpień – październik 2016 r. w celu nawiązania współpracy z CIS Przemyśl, w tym realizacji prowadzenia działań reintegracji zawodowej i społecznej na terenie w/w gmin. 29. Spotkania informacyjne i doradcze z ,,Fundacją Kuźnia Talentów’’ w Przemyślu i ,,Stowarzyszeniem SOS’’ w Sanoku,                      w okresie październik – listopad 2016 r.(informacja i doradztwo                 z zakresu planowanych rodzajów wsparcia dla PES oraz możliwych form przekształcania lub łączenia się z innym PES, budowania partnerstwa). 30. Przekazanie informacji, zmotywowanie  i pomoc dla Spółdzielni Socjalnej Delicja w korzystaniu z dostępnych źródeł dofinasowania zarówno na poziomie lokalnym, jak też regionalnym i krajowym. Pomoc w :  - złożeniu wniosku o wpis do RIS 2016 – styczeń 2016 r.  - pomoc w uzyskaniu dofinasowania w konkursie na realizacje zadań publicznych ogłoszonym przez powiat brzozowski – luty 2016 r., - pomoc w złożeniu wniosku w ramach programu ASOS ogłoszonego przez MRPiPS edycja 2016 – luty i marzec 2016 r.  - przekazanie informacji i instrukcji ubiegania się  o zwrotne instrumenty finansowe(zamiar skorzystania przez spółdzielnię                     w roku 2017 – grudzień 2016 r. 

SZKOLENIA 

1. Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego  z zakresu standardów akredytowanego OWES(18.03.2016 r). 2. Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych osobowych(24.05.2016 r.). 3. Przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego z zakresu planów działań PROWES i Kodeksu Etyki Pracowników PROWES dla osób przypisanych PROWES(03.08. 2016 r.).  4. Przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu monitoringu działań PROWES i określenia wymagań kwalifikacyjnych i zakresów czynności pracowników PROWES (06.10.2016 r.). 5. Podjęcie szkolenia specjalistycznego z zakresu organizacji pomocy społecznej (grudzień  2016 r. – czerwiec 2017 r. 240 godzin). 6. Szkolenie BHP dla pracowników PROWES – 30.12.2016r.  7. Udział w badaniu ankietowym w zakresie potrzeb szkoleniowych Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu ubiegania się                                  o zamówienia publiczne, dla Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland’’ –  7 listopad 2016 r.  8. Samo dokształcanie się pracowników PROWES, w oparciu                          o lekturę tematu z zakresu ekonomii społecznej, która jest ogólnodostępna w Internecie. 9. Realizacja szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw społecznych z terenu powiatu przemyskiego.  

DORADZTWO 

1. Marzec– Czerwiec 2016 r. doradztwo w sprawie rozpoczęcia działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej                               w Orzechówce(data rozpoczęcia działalności 01.07.2016 r.). 2. Czerwiec – Lipiec 2016 r. pomoc PCIS w Orzechówce                            w opracowaniu dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum. 3. Doradztwo w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych przez Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR 
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(20.10.2016 r.). 4. Udział Dyr. PAP Rzeszów i pracownika PAP Rzeszów opracowywaniu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 -2020. 5. Udział 2 osób delegowanych przez Konsorcjum tworzące PROWES do prac Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej  na lata 2016 - 2020  6. Udział w zgłoszeniu uwag do Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 10.10.2016 r. – 24.10.2016 r. – zadanie wykonane na zaproszenie Departamentu Ekonomii Społecznej                     i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

DZIAŁANIA  NA RZECZ  ROZWOJU PARTNERSTWA 

 1. Stały kontakt z Konwentem Centrów i Klubów Integracji Społecznej (wymiana informacji, konsultacje). 2. Spotkanie z szefami JST z terenu powiatów przemyskich (grodzki i ziemski – 27.07.2016 r.). 3. Zgłoszenie CIS Przemyśl do Podkarpackiej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym – (23.08.2016 r. – 1 osoba). 4. Zgłoszenie PROWES do udziału w Podkarpackiej sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (23.08.2016 r. – 2 osoby). 5. Udział w spotkaniach sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach projektu realizowanego przez ROPS pn. ,,Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim’’. 6. Kontakt z wszystkimi JST szczebla gminnego,  na terenie subregionu wschodniego w sprawie spotkań w poszczególnych starostwach w celu prezentacji planowanych kierunków działań PROWES oraz diagnozowaniu potrzeb JST w zakresie wsparcia ES    w aspekcie przygotowywanego projektu 8.5. RPO WP (lipiec – sierpień 2016 r.) 7. Udział w trzech spotkaniach sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (wrzesień – listopad 2016 r.) w ramach projektu realizowanego przez ROPS pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w woj. podkarpackim’’. 8. Udział w Ankiecie rozeznania potrzeb w zakresie sieciowania OWES oraz podnoszenia kompetencji kadr (dla Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego ,,OIC Poland’’ wraz                                z partnerami: Fundacją Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 28 wrzesień 2016 r.). 9. Spotkanie informacyjno-partnerskie w PUP Przemyśl (Dyr. PUP Przemyśl, Kierownik CAZ Przemyśl, Dyr. PAP Rzeszów, kierownik PROWES) – listopad 2016 r. 10. Spotkanie informacyjno-partnerskie w siedzibie PAP Rzeszów (Związek Gmin Powiatu Lubaczowskiego -  lipiec 2016 r). 11. Spotkanie informacyjno-partnerskie  w Leżajsku (Wójt  Gminy  Leżajsk, Wójt Gminy Tryńcza, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – listopad 2016 r.). 12. Spotkanie w siedzibie  Powiatu Jarosławskiego( październik 2016 r. Starosta Jarosławski, Wójtowie powiatu jarosławskiego). 13. Spotkanie z Dyr. PUP Jarosław i Radnym Gminy Jarosław listopad 2016 r. + Dyr. Caritas. Dyr. PAP Rzeszów, kierownik PROWES). 14. Spotkanie w siedzibie Starostwa Przeworskiego (listopad 2016 r. – Wicestarosta Przeworski, Wójtowie gmin w powiecie przeworskim  15. Spotkanie w siedzibie Caritas Archidiecezji Przemyskiej                        w Wiceprezydentem Miasta Przemyśl i Wójtami Gmin powiatu przemyskiego listopad 2016 r.). 16. Spotkanie w siedzibie Powiatu Łańcuckiego(Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego,  Wiceburmistrz Miasta Łańcut, Dyr. PUP Łańcut, Wójtowie Gmin powiatu łańcuckiego październik 2016 r.)  
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UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych; w podmiotach przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, nie było udzielane w 2016r.  
 

Wartości wskaźników zrealizowanych w okresie  
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. 

 
Wskaźniki produktu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary 
Osiągnięta wartość wskaźnika 

1 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. 11 
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie szt. 72 
3 W wyniku działalności OWES powstały grupy inicjatywne, które w toku wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

szt. 4 
4  W wyniku działalności OWES środowiska (społeczności lokalne, grupy, instytucje) objęte animacją przystąpiły do wspólnej realizacji projektu/ przedsięwzięcia/ inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej 

szt. 8 

5 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 0 
6 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych szt. 0 
7 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami szt. 0 

 
 

Wskaźniki rezultatu 
Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary 

Osiągnięta wartość wskaźnika 
1  Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych szt. 0 

2 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

procenty 0 



8  

3 

Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) 

szt. 0 

4 
 Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES 

szt. 0 

5 
Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych 

szt. 0 

6 Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem procenty 0 

7 
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w już istniejących PES pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne 

szt. 0 

8  Liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw społecznych poprzez osoby prawne szt. 0 
 
 

Inne wskaźniki efektywnościowe 
Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka miary 

Osiągnięta wartość wskaźnika 
1 W wyniku działalności OWES powstało w ciągu roku średnio 10-12 miejsc rocznie w powiatach ziemskich i 20-25 miejsc pracy w powiatach grodzkich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych. Miejsce pracy musi funkcjonować przez co najmniej 6 miesięcy.    

szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 

2 W wyniku  działalności OWES zatrudnienie we wspartych przedsiębiorstwach społecznych wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty.  szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 
3 W wyniku działalności OWES 20% PS wspartych doradztwem finansowym skorzysta z  instrumentów zwrotnych % 

Jedno PS zaplanowało skorzystanie z instrumentów zwrotnych  
4 W wyniku działalności OWES co najmniej 75% nowopowstałych PS, w tym spółdzielni socjalnych, w wyniku udzielania dotacji prowadzi działalność gospodarczą w okresie powyżej 18 miesięcy od momentu uzyskania dotacji. 

% Wartość wskaźnika nie była mierzona 
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5 W wyniku działalności  powstały nowe reintegracyjne  podmioty ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ  szt. 1 
6 W wyniku działalności OWES co najmniej 75% nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych, w wyniku udzielania dotacji, w tym spółdzielni socjalnych prowadzi działalność gospodarczą w okresie powyżej 18 miesięcy od momentu uzyskania dotacji 

szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 

7 W wyniku działalności OWES co najmniej 90% nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, w tym KIS, CIS, ZAZ, WTZ prowadzi działalność statutową w okresie powyżej 12 miesięcy od momentu powstania/rejestracji/uzyskania statusu 
szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 

8 W wyniku działalności OWES 100% powiatowych urzędów pracy na terenie funkcjonowania OWES  zna ofertę OWES i odbyło co najmniej jedno spotkanie w ostatnim półroczu 
% 100% 

9 W wyniku wsparcia OWES wzrosła liczba JST wprowadzająca w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, zapisy odnoszące się do wsparcia PES w zakresie:     a. zwiększenia formy powierzania zadań publicznych;    b. partnerstwa w realizacji zadań publicznych instytucji publicznych i PES;   c. ułatwień dla PES w zakresie dostępu do lokali;    d. społecznie odpowiedzialnych zamówień dla PES. 

szt. 7 

10 W wyniku działalności OWES objętych animacją lokalną wzrosła liczba JST i ich jednostek organizacyjnych kupujących produkty i usługi od PES i PS przy wykorzystaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, niezależnie od zastosowanego trybu zamówienia publicznego 

szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 

11 W wyniku działań OWES wzrosła w JST objętych animacją wartość usług użyteczności publicznej zlecanych PES w obszarach (w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i Ustawy Prawo zamówień publicznych):   a. pomocy społecznej; b. wspierania rodzin; c. niepełnosprawności;   d. rynku pracy.  

szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 

12 W wyniku działalności OWES wzrosła liczba przedsiębiorców, współpracujących z PES (w zakresie zakupu dóbr lub usług).  szt. Wartość wskaźnika nie była mierzona 
13 Działalność OWES w zakresie indywidualnej ścieżki wsparcia jest uznane przez 90% klientów za akceptowane (pomiar dokonywany jest na podstawie kontaktu z wybranymi podmiotami  spośród pełnej listy adresowej przedstawionej przez OWES).  

% Wartość wskaźnika nie była mierzona 
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14 Usługi OWES są uznane przez 60% klientów za przydatne % Wartość wskaźnika nie była mierzona 
 

 
Część IV. Sprawozdanie finansowe z działalności Podkarpackiego Regionalnego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
Sprawozdanie finansowe z działalności PROWES za 2016r. jest w trakcie przygotowywania. 
 
 
 
 

Sprawozdanie przygotował: kierownik PROWES 
Wiesław Marchel 

31.03.2017r. 


