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Ponad 300 tysięcy złotych
do rozdania
Do 16 listopada, w ramach projektu pn. Nadwiślański
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, można ubiegać
się o przyznanie środków ﬁnansowych na utworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i
podmiotach ekonomii społecznej. Nasi doradcy kluczowi
służą wsparciem.
Wiedzy nigdy dość! Kolejne szkolenie za nami
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NOWES w praktyce

Od wydawcy

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu
funkcjonuje od 1 marca 2019 roku. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner
Wiodący), w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego
i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości
w Malborku.
Jako akredytowany Ośrodek udzielamy
kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
w ramach Regionalnego Programu Ope-

Szanowni Państwo,
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej powstał z myślą o wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej na
obszarze kilku powiatów: sztumskiego,
kwidzyńskiego, malborskiego oraz starogardzkiego.
Głównym naszym celem jest wsparcie
przy tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Dzięki narzędziom, jakie oferuje nasza instytucja, osoby te mają szansę na skuteczną
reintegrację zawodową i społeczną. Poprzez
podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wyniku realizacji
projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności
miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych
i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia
ﬁnansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po
jego zakończeniu.
Z myślą o tym, by przybliżyć Państwu
nasze sektory działania, powstaje biuletyn
Ekonomia społeczna NOWES w praktyce.
To w nim będziemy Państwu dostarczać
wiedzy na temat funkcjonowania naszego
ośrodka i form wsparcia, jakie świadczymy.

racyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społeczna,
Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii
społecznej.
Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański województwa pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki
i sztumski.
Biuro projektowe mieści się w siedzibie
Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego
S.A. w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 3. Informacji udzielamy także telefonicznie: 55 276 25 70 oraz 692 134 082.

W związku z realizacją projektu NOWES
(Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

RTI S.A. poszukuje chętnych osób na stanowisko: animator.
Praca na terenie realizacji projektu NOWES
(w szczególności powiat starogardzki).

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesłać: mailem na adres biuro@nowes.pl lub listem poleconym na adres:
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
82 - 440 Dzierzgoń

Wiedzy nigdy dość!
W siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
w Dzierzgoniu odbyło się kolejne szkolenie w ramach realizacji
projektu Nadwiślański Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Tym razem uczestnicy spotkania
dowiedzieli się m.in. jak stworzyć
model biznesowy.
W spotkaniu zatytułowanym
„Tworzenie modeli biznesu i biznesplanu” wzięły udział osoby,
które tworzą przedsiębiorstwa
społeczne i podmioty ekonomii
społecznej oraz grupy inicjatywne. Uczestnicy szkolenia poznali m.in Model Biznesowy Canavas, omówili jego części, poznali narzędzia, które pomagają w przygotowaniu
poszczególnych elementów tego modelu. Zebrani dowiedzieli się również m.in. w jaki
sposób przygotowywać biznesplan, by zwiększyć swoje szanse.

Jeśli więc jesteście Państwo zainteresowani
naszymi dotychczasowymi przedsięwzięciami, a może potrzebujecie wsparcia by
zrealizować swój projekt na lokalnym rynku, zapraszamy do lektury.
Sławomir Erber
Prezes Zarządu RTI S.A. w Dzierzgoniu

We wrześniu o projekcie NOWES można było
usłyszeć też m.in. w lokalnych stacjach radiowych
W Radiu Malbork 90,4
gośćmi redaktora Piotra
Piesika były: Małgorzata
Święcka, animator lokalny,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia
Społecznego i Rozwoju
PERSPEKTYWA z siedzibą
w Kończewicach (partner
projektu NOWES) oraz
Milena Gąsecka, przedstawicielka Kooperatywy Żuławskiej Eko-Box. Wywiad
z przedstawicielami Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Małgorzatą Święcką oraz Adrianą
Sulewską-Niemczyk, doradcą kluczowym w projekcie można było także usłyszeć w Radiu
Głos. Zaległości można nadrobić na www.radioglos.pl. Zachęcamy do odsłuchania audycji.

KONTAKT
Regionalne Towarzystwo
Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń

Tel. +48 (55) 276 25 70
Fax +48 (55) 276 25 79
biuro@nowes.pl

Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 – 15:30

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia
i Rozwoju PERSPEKTYWA

Kończewice 4, pok. 51
82-213 Miłoradz

Tel. 506 500 253
perspektywa.pomorskie@gmail.com

Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Malborku

ul. Wojska Polskiego 499
82-200 Malbork

Tel. +48 (55) 272 36 78
pkd@swp.malbork.pl

Zapraszamy od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Ekonomia społeczna NOWES w praktyce
PAŹDZIERNIK 2020

Strona 2

Piłkarz, wicemistrz Polski juniorów jako Prezes RTI S.A.
w Dzierzgoniu łapie byka za rogi
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., podmiot z wieloletnią tradycją na
rynku gospodarczym i samorządowym
województwa pomorskiego, rozpoczęło
działalność w sferze ekonomii społecznej.
Co ma jedno z drugim wspólnego?
— Jak się okazuje bardzo wiele. Ale po
kolei. Firma, którą zarządzam powstała
na początku lat 90., a konkretnie mówiąc
w 1994 roku. Inicjatorami jej powstania były
ówczesne władze samorządowe Dzierzgonia oraz lokalni przedsiębiorcy. Do dzisiaj głównym akcjonariuszem jest Miasto
i Gmina Dzierzgoń, pozostali akcjonariusze
to przedsiębiorstwa i osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą w naszej
gminie.

Rozmowa ze Sławomirem Erberem, Prezesem Zarządu
Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu.
— Istniejemy na rynku od ponad 26 lat.
Przez ten okres udało nam się zrealizować
setki różnego rodzaju projektów. Ich łączna
wartość to bez mała ponad 100 milionów
złotych. Nie tylko te dane deﬁniują naszą
wartość. To z pewnością dziesiątki tysięcy
roboczogodzin, podczas których daliśmy
się poznać naszym biznesowym partnerom
z jak najlepszej strony. Ze względu na naszą
dotychczasową działalność funkcjonujemy
na rynku zarówno biznesowym (małych
i średnich przedsiębiorstw), ale i samo-

Kadra NOWES na spotkaniu z Pełnomocnikiem Miasta Starogard Gdański ds. NGO
Chce Pan powiedzieć, że można przejść
z ﬁrmy typowo biznesowej w działania
z zakresu ekonomii społecznej?
— Ależ oczywiście. Pod warunkiem, że
wie się jak to zrobić. RTI S.A. w Dzierzgoniu należy z pewnością do tych ﬁrm, które
pomimo upływu lat umiały dostosowywać
się do wyzwań gospodarczych i świetnie
sobie radzić w różnych warunkach. Jako
menedżer i praktyk wiem, że ﬁrma, która jedynie nastawia się na przetrwanie na
rynku gospodarczym, z czasem przegrywa z konkurencją i zmuszona jest ogłosić
likwidację. W swojej praktyce kieruję się
jasnymi zasadami zarządzania: przeć do
przodu i nigdy nie oglądać się do tyłu. Kiedy pojawiła się okazja rozszerzenia działalności RTI S.A. o sferę ekonomii społecznej,
bez wahania przystąpiłem wraz z zespołem
do realizacji tego projektu. Oczywiście jego
pozyskanie nie było łatwe. Niemniej, przy
odpowiednim zarządzaniu oraz wsparciu, w tym Pani burmistrz miasta i gminy
Dzierzgoń Jolanty Szewczun, mojego zespołu oraz partnerów projektu i ekspertów,
udało się to zrobić.
Dobrze, ale biznes i ekonomia społeczna?

rządowym. To ułatwiło nam pozyskanie
projektu, a następnie jego prowadzenie
zgodnie z wytycznymi władz województwa pomorskiego. W tym miejscu warto
też wspomnieć, że wraz z rozwojem naszej
ﬁrmy rozwijamy swoją misję i wizję funkcjonowania. Obok dzielenia się wiedzą oraz
pomocy ﬁnansowej, pojawia się szeroko rozumiane wsparcie np. osób wykluczonych
czy niepełnosprawnych.
Zatem RTI S.A. z Dzierzgonia przeistacza się w lwa na rynku ekonomii społecznej w województwie pomorskim?
— A może po prostu łapiemy byka za
rogi? (uśmiech) Do tego projektu podeszliśmy z bardzo dużą pokorą. Mam odwagę powiedzieć, że funkcjonowania na tym rynku
ciągle się uczymy. I nie jest tu ważne, że zrealizowaliśmy, jak wyżej wspomniałem, setki projektów, w tym dziesiątki dedykowane
ekonomii społecznej. Moje doświadczenie
podpowiada mi, że przyjęliśmy odpowiedni kierunek rozwoju swojej ﬁrmy. Mamy
konkretne cele i je realizujemy. W pierwszej kolejności mamy stać się sprawdzonym
Partnerem dla tych, którzy myślą o budowie
nowych przedsiębiorstw społecznych (PS)
bądź wzmocnieniu dotychczas funkcjo-

nujących podmiotów ekonomii społecznej
(PES).
Wiem, że był Pan w przeszłości piłkarzem. Zatem zapytam się językiem piłkarskim: z kim gracie w teamie?
— Tak, to prawda (uśmiech). To było
dawno temu, ale w moją ukochaną piłkę
kopię do dzisiaj. Obecnie przenoszę ówczesne doświadczenia z boiska na team, którym zarządzam. I na boisku, jak i w ﬁrmie
nauczyłem się, że wielkie projekty realizuje
się wspólnie. Projekt o długiej nazwie, ale
takie są wytyczne: Nadwiślański Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowany jest w formule partnerskiej. Partnerami
RTI S.A. w Dzierzgoniu są: Stowarzyszenie
na Rzecz Oparcia i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Liczę, że wspólnie dotrwamy do końca
projektu. Mam świadomość trudności zarządzania projektem zbudowanym z trzech
podmiotów, niemniej jestem optymistą.
A kto wie, może będziemy wzrastać w siłę.
Tak na marginesie, jaka jest wartość
projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej (NOWES) w Dzierzgoniu?
— Założenia są takie, aby zrealizować
go do 30 czerwca 2023 r. W ramach projektu NOWES zobligowani jesteśmy między innymi do utworzenia 34 podmiotów
społecznych (PS). Wartość projektu to aż
12.340.666,65 zł.
Kwota robi wrażenie…
— Rzeczywiście. Warto też zaznaczyć,
że otrzymaliśmy doﬁnansowanie na kwotę
10.999.866,65 zł.
Jaki jest zatem główny cel projektu

NOWES (Nadwiślański Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej)?
— Jego głównym celem jest wspieranie
rozwoju ekonomii społecznej na terenie
czterech powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego oraz starogardzkiego.
W ramach projektu powstają nowe przedsiębiorstwa społeczne (PS). Wpieramy także w tworzeniu miejsc pracy i zapewniamy
zindywidualizowane wsparcie istniejącym
podmiotom ekonomii społecznej (PES)
w celu zwiększenia ich konkurencyjności
i funkcjonowania na rynku.
Wspomniał Pan, że zależy Państwu
na rozwoju sektora ekonomii społecznej
i wzmocnieniu jego potencjału. Proszę
wyjaśnić naszym Czytelnikom, czym jest
wspomniana ekonomia społeczna?
— Mówiąc najprościej, ekonomia społeczna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie.
Ma służyć integracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu
usług społecznych użyteczności publicznej
(na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. To działalność, w ramach
której zyski nie podlegają podziałowi, a są
przeznaczane na cele społeczne lub na
rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do
zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest
maksymalizacja zysku.
Czyli powstające podmioty nie są nastawione na zyski?
— I dobrze, że pyta się Pan o to. Otóż odpowiem biznesowo, żadna ﬁrma nie przetrwa na rynku, jeżeli nie będzie nastawiona
na zyski. Jeszcze kilka lat temu szeroko rozumiana ekonomia społeczna kojarzyła się
z pewnością z podmiotami, które działają
„non proﬁt”. Dzisiaj naszym zadaniem jest
budowanie podmiotów społecznych, które
Dokończenie na stronie 4

Zebranie Partnerów Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu
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Dokończenie ze strony 3
obok realizacji swojej podstawowej funkcji,
nakierowanej na pomoc drugiemu człowiekowi, nastawione są również na zyski. Te
zyski z działalności umożliwią przetrwanie
takim podmiotom, ich rozwój i odgrywanie
coraz większej roli na rynku gospodarczym
naszego województwa.
To wytłumaczmy jeszcze naszym Czytelnikom, czym są podmioty ekonomii
społecznej (PES)? Co do nich zaliczamy?
Bo to wokół nich wszystko się kręci…
— Podmiotami ekonomii społecznej
(PES) są na przykład, zgodnie z deﬁnicją,
przedsiębiorstwa społeczne (PS), w tym
spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym (w
tym niepełnosprawnych, bezrobotnych) lub
30% osób o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności. To także m.in.
podmioty służące reintegracji społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Więcej przykładów PES nasi
Czytelnicy znajdą na stronie www.nowes.
pl. Serdecznie zapraszam.
To może jeszcze kilka słów o wsparciu,
jakie oferujecie w ramach projektu NOWES?
— Możliwości wsparcia jest wiele. Za-

równo grupom inicjatywnym jak i organizacjom (PES/PS) proponujemy wachlarz
profesjonalnych usług. Od doradztwa
marketingowego, coachingu, doradztwa
formalno—prawnego, księgowego, wyjazdów studyjnych, po usługi psychologa,
szkolenia w zakresie ekonomii społecznej
czy Szkołę Menedżera Ekonomii Społecznej dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Nasze wsparcie to proces doradczy:
animator, doradca kluczowy, doradca biznesowy. Proszę sobie wyobrazić, że przez
12 miesięcy od powstania podmiotu ekonomii społeczne (PES), opiekujemy się nim.
Osoby, które decydują się na jego założenie, mają przez rok naszą pełną opiekę.
Jak wyżej wspomniałem od księgowości
po usługi szkoleniowe. To dodatkowy argument przemawiający za budową takiego
podmiotu.
A ﬁnanse? Czy chętni mogą liczyć na
wsparcie w ramach projektu NOWES?
— Ależ oczywiście. Każdy z nowo powstałych podmiotów otrzymuje od nas
wsparcie na każdy etat w wysokości 23.500
zł. Należy oczywiście pamiętać, że liczba
etatów jest ograniczona i trzeba spełnić
określone wymogi.
Skoro już było o ﬁnansach, to jakie grupy docelowe są objęte wsparciem?
— Jest ich wiele. Wspomnę o osobach ﬁzycznych, w szczególności osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkające na obszarach objętych wsparciem

(powiaty: sztumski, kwidzyński, malborski
oraz starogardzki), zainteresowane założeniem oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa
społecznego (PS), np. spółdzielni socjalnej
i/lub pracą w sektorze ekonomii społecznej. To także podmioty ekonomii społecznej
(PES) ze wspomnianego obszaru, ale i pracownicy i wolontariusze tych podmiotów.
Osobną grupą są jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na
naszej stronie www.nowes.pl.
W takim razie, co udało się osiągnąć do
tej pory?
— Do dzisiaj powstało m.in. dziesięć
podmiotów (cztery w gminie Dzierzgoń).
To Spółdzielnia Socjalna Sercem do Ludzi,
Nadwiślańska Fundacja Rozwoju – Klub
dziecięcy Promyczek, KOSZ sp. z o.o. non
proﬁt, Wzgórza Verde sp. z o.o. non proﬁt, Stowarzyszenie Przyjaciele Grodziska
OWIDZ – Karczma Słowiańska na Podgrodziu, Fundacja Pomerania Progress z Kwidzyna, Fundacja Przyjazna Edukacja z Malborka, Stowarzyszenie Integracja na Plus
ze Skarszew, Stowarzyszenie Absolwentów
Wyższych Szkół Zarządzania Nasza Europa
z Kwidzyna oraz Fundacja Pi jaR z sercem
ze Sztumu. Podmiot będący już PS (powstał w ramach wsparcia innego OWES),
korzystający z naszej oferty to Spółdzielnia
Socjalna ISKRA. Prowadzone są też zaawansowane prace nad powstaniem trzech podmiotów w gminie Dzierzgoń (usługi gastro-

PLAN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ
Zapraszamy na szkolenia w ramach projektu NOWES. Skierowane są do osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących podmioty ekonomii społecznej
z terenu powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego. Szkolenia będą odbywać się w maksymalnie 15-osobowych grupach.

WAŻNE:
– miejsce szkoleń będzie podane bliżej terminu szkolenia,
– niektóre szkolenia zostaną zorganizowane w trybie zdalnym

– terminy szkoleń mogą ulegać zmianie, powodem jest dynamicznie
zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju
– na szkolenia należy zgłaszać się najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie: Marketing – badanie rynku

Szkolenie: Marketing – social media

Trener: Tomasz Smorgowicz
Termin: 12.11.2020 – 8 h
Tematyka:
– podstawy marketingu,
– działania, które należy wykonać, by stworzyć
działającą strategię marketingową (np.
badanie rynku, znajomość segmentów
klientów itp.)

Trener: Tomasz Smorgowicz
Termin: 13.11.2020 – 8 h
Tematyka:
– wprowadzenie do tematyki social media,
– warunki, jakie musi spełnić podmiot, by
zaistnieć w social mediach,
– dobór treści, które należy publikować i
dostosowanie ich do konkretnych potrzeb
promocji podmiotów ekonomii społecznej

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniach, które zaplanowano na listopad,
zapraszamy do kontaktu:

Szkolenie: Zewnętrzne źródła finansowania –
prowadzenie działalności statutowej PES
Trener: Iga Kopeć
Termin: 18.11.2020 (I część) i 25.11.2020 (II część)
Szkolenie teoretyczne z częścią warsztatową
Tematyka:
– wprowadzenie do tematyki funduszy
zewnętrznych na rozwój działalności,
– podstawowe terminy – Beneficjent,
Wnioskodawca, środki zwrotne i bezzwrotne,
– omówienie programów, z których można
korzystać w perspektywie finansowej 2014–
2020 oraz funduszy pozaeuropejskich,
– omówienie poszczególnych części
standardowych wniosków aplikacyjnych
Specjalista ds. szkoleń i partnerstwa
Małgorzata Krysiak
tel. 506 479 078
e–mail: m.krysiak@nowes.pl
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nomiczne, animacja kulturalna i sportowa)
na bazie szkolnych kuchni i gminnych świetlic.
Co zrobić, aby skorzystać z pomocy
NOWES?
— Zachęcam do zapoznania się z regulaminem dostępnym w Dokumentach na
stronie internetowej www.nowes.pl oraz
bezpośredniego kontaktu z nami. Na terenie wspomnianych wcześniej czterech
powiatów pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi. U animatorów
lokalnych uzyskają Państwo informacje
dotyczące ekonomii społecznej, zapoznają
się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą,
otrzymają Państwo także wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do
skorzystania z oferowanego wsparcia przez
NOWES. Z kolei z Doradcami Kluczowymi
będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub/i rozwojem PES i PS.
Jedno jest pewne, nie wyczerpaliśmy
tematu realizacji Państwa projektu NOWES…
— Z pewnością. Ale to jedynie świadczy
o tym, że będziemy mogli częściej rozmawiać. Zgodnie z naszymi planami, będziemy wydawać między innymi tę Gazetę, a na
jej łamach prezentować realizację Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej. Już dzisiaj serdecznie naszych
Czytelników zapraszam.
Rozmawiał Andrzej Moczyński

Ponad 300 tysięcy złotych
do rozdania
Do 16 listopada, w ramach projektu NOWES, można
ubiegać się o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
i podmiotach ekonomii społecznej. Nasi doradcy kluczowi
służą wsparciem.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych
lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź
w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.
Kwota przewidziana do rozdysponowania w tym naborze
to 305.500 złotych. Na jedno miejsce pracy można uzyskać
max. 23 500 złotych. Minimalny wymiar czasu na nowo
utworzone stanowisko pracy wynosi ½ etatu.
Wnioski należy składać do 16 listopada 2020 r. do godz.
15:00 w wersji: papierowej w 1 egzemplarzu na adres:
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń w godz. 9.00-15.00 oraz elektronicznej na adres: biuro@nowes.pl – pliki edytowalne
z rozszerzeniem „.doc” (wniosek i załączniki za wyjątkiem
sprawozdania finansowego istniejących podmiotów) wraz ze
skanem sprawozdania finansowego/dokumentacji finansowej – istniejących podmiotów. UWAGA: wniosek uznaje się
za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego
wersje tj. papierowa i elektroniczna.
Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą
wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu.
Szczegóły na www.nowes.pl.

Tak wspiera NOWES!
Do 2023 roku w ramach projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej powstaną w sumie 34 przedsiębiorstwa społeczne. Już dzisiaj jednak partnerzy i kadra NOWES mogą pochwalić się
pokaźną listą podmiotów utworzonych przy
wsparciu ośrodka, co bezpośrednio przełożyło się na rozwój ekonomii społecznej na
lokalnym rynku.

Wspierają mieszkańców
Jednym z wielu beneﬁcjentów NOWES
jest Nadwiślańska Fundacja Rozwoju działająca na terenie miasta i gminy Dzierzgoń
od 2015 roku. Powstała, jak mówią jej założyciele, z myślą o wspierania mieszkańców, aby mogli lepiej żyć, pracować, uczyć
się i wypoczywać w otoczeniu przyrody
i czystego środowiska. Efekty działalności
to m.in. aktywizacja seniorów i powołanie
do życia Stowarzyszenia Dzierzgońskich
Seniorów. W 2018 roku Nadwiślańska Fundacja Rozwoju zorganizowała też I Zimowy
Bieg i Marsz Nordic Walking. Impreza cieszyła się dużą popularnością i jest organizowana cyklicznie. Dzięki pozyskaniu funduszy z zewnątrz fundacja zrealizowała też
wiele działań o charakterze edukacyjnym,
to m.in. organizacja 14 warsztatów w siedmiu miejscowościach.

ketingu. To pozwoliło nam na utworzenie
pięciu miejsc pracy. Zatrudniliśmy cztery
opiekunki i panią woźną — mówi kierownik Klubu, Wioletta Żuchowska. Ale miejsca
pracy to nie wszystko. Wsparcie w ramach
projektu NOWES to także doposażenie Promyczka nie tylko w zabawki, ale również,
co ważne w dobie koronawirusa, w lampę
bakteriobójczą przepływową, odkurzacz
parowy. Za otrzymane pieniądze placówka
kupiła różnorodne materiały sensoryczne,
artykuły plastyczne, dzięki którym maluchy rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą
tzw. małą motorykę oraz rozmaite przedmioty do ogródka. — Możliwe było też
doposażenie w sprzęt w postaci laptopa,
tabletów do obsługi platformy 4Parents.

Sukces Promyczka
Najbardziej widocznym przedsięwzięciem Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju było
utworzenie podmiotu ekonomii społecznej, który zajmuje się opieką nad dziećmi
do lat 3 w Klubie Dziecięcym Promyczek
w Dzierzgoniu. Klub dziecięcy powstał
w grudniu ubiegłego roku. Promyczek stał
się miejscem, do którego rodzice bez obaw
przyprowadzają swoje najmłodsze pociechy,
a one bezpiecznie i z uśmiechem na twarzy
spędzają czas przy wspólnej zabawie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności. —
Rola Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej w tym projekcie była
bardzo duża. Otrzymaliśmy wsparcie w zakresie konstruowania i pisania biznesplanu, pomoc doradcy kluczowego, wsparcie
psychologa, coacha oraz specjalisty od mar-

ninie koni i od momentu założenia jest
miejscem przyjaznego środowiska pracy,
dającego możliwości zatrudnienia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem Spółdzielni jest również realizacja
projektów społecznych w partnerstwie
międzysektorowym oraz propagowanie idei
wolontariatu. Członkowie spółdzielni swoją
pracą i zaangażowaniem wspierają osoby
niepełnosprawne, dla których prowadzone są m.in. zajęcia z hipoterapii, warsztaty
dla dzieci i młodzieży, szkolenie kadr. Spółdzielnia Iskra przywraca na rynek pracy
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby o niskiej zatrudnialności oraz
umożliwia osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Prowadzi także działalność

rów. Celem ich pracy jest poprawa funkcjonowania podopiecznych w sferze ﬁzycznej,
emocjonalnej, poznawczej, motywacyjnej
i społecznej. Działania terapeutyczne instruktor hipoterapii dobiera indywidualnie na podstawie wskazań innych specjalistów i terapeutów prowadzących pacjenta
oraz diagnozy i badań lekarskich. Osoba
taka może brać udział w przygotowaniu
podopiecznego do udziału w olimpiadach
specjalnych i paraolimpiadach. Instruktor
dba również o to, aby koń terapeutyczny
był odpowiednio wyszkolony oraz spełniał
szereg wymogów dotyczących jego budowy, charakteru i temperamentu. Pamięta
o tym, aby koń, jako zwierzę stadne, miał
m.in. zapewniony kontakt z innymi koń-

oświatową na rzecz środowiska lokalnego
oraz osób i instytucji prowadzących, bądź
planujących prowadzenie przedsiębiorstw
społecznych. Za cel postawiła sobie także
poszerzanie horyzontów. Pokazuje, że idea
spółdzielczości to idealny pomysł na samorealizację oraz łączenie celów społecznych
i biznesowych.

mi dla zachowania zdrowia psychicznego.
Instruktor hipoterapii w zależności od warunków atmosferycznych, potrzeb pacjenta
i specyﬁki miejsca pracy, prowadzi zajęcia
w odpowiednio przygotowanym miejscu na
zewnątrz (np. ujeżdżalnia, plac do zajęć,
las) i/lub pod dachem (kryta ujeżdżalnia,
stajnia). Zajęcia są prowadzone zgodnie
z zasadami BHP, Kanonami Polskiej Hipoterapii opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne i etyką zawodową.
Koszt otrzymanego doﬁnansowania na ten
cel to prawie 70 000 złotych.

To rodzaj dziennika elektronicznego, który służy nam do komunikacji z rodzicami.
Aplikacja ta jest dla rodziców bezpłatna.
Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że doposażyliśmy również łazienki i kuchnię —
dodała kierownik Klubu. Całkowita kwota
dotacji to 117 500 złotych.

Iskra także z doﬁnansowaniem
Kolejnym beneﬁcjentem projektu NOWES jest Spółdzielnia Socjalna Iskra ze
Sztumskiego Pola. Tworzą ją ludzie, którzy za cel postawili sobie niesianie pomocy innym. To przedsiębiorstwo społeczne
powstało w 2014 roku przy rodzinnej stad-

Rehabilitacja przy pomocy konia
Wsparcie ﬁnansowe, jakie Iskra otrzymała w ramach projektu NOWES, zostało
przeznaczone na rozwój usługi hipoterapii.
Spółdzielnia zatrudniła trzech instrukto-
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Zespół Nadwiślańskiego Ośrodka
Małgorzata
Święcka
animator

Trenerka, animatorka, pedagog,
job-coach. Autorka
projektów sektora
ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej oraz programów
przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania
problemów alkoholowych dla gmin.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Organizacji Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Szczecinie oraz Akademii Trenera Wyższej Szkoły
Bankowej w Gdańsku.
Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy
w systemie pomocy społecznej, gdzie będąc pracownikiem socjalnym i kierownikiem ośrodka,
realizowała wiele działań animacyjnych dla społeczności lokalnej, w tym Program Aktywności
Lokalnej. Zaplanowała działania reintegracyjne i aktywizacji zawodowej dla podopiecznych
GOPS. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji” współpracowała
z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
(CAL) w Warszawie, Garncarnią, kierowała
również działaniami animacyjno-spółdzielczymi w rejonie.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia
Społecznego i Rozwoju „Perspektywa”, Członek
Rady Partnerstwa na rzecz Rozwoju Powiatu
Malborskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania
w Nowym Dworze Gdańskim. Od 5 lat prowadzi
ﬁrmę szkoleniowo-usługową AGMIKA Małgorzata Święcka.

Iwona
Błaszczyk
doradca
biznesowy
Przedsiębiorca, koordynator
i leader. Profesjonalny wykonawca
licznych projektów UE ukierunkowanych na
rozwój przedsiębiorczości. Od początku swojej
kariery zwraca uwagę na przedsiębiorców, osoby bezrobotne, wykluczone społecznie wykorzystując swój profesjonalizm, rozległą wiedzą
i umiejętności. Jako kobieta w biznesie działa od
1993 roku.
Ukończyła Ekonomię na wydziale Ekonomiki i Transportu Lądowego Uniwersytetu Gdańskiego, Organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu
i Administracji w Warszawie, Przygotowanie
pedagogiczne dla nauczycieli teoretycznych
przedmiotów zawodowych w Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku, Kierowanie projektami w zakresie „Rozwój Regionalny i Fundusze
Strukturalne Unii Europejskiej”, Podstawy Informatyki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Organizację Działalności Rolnej na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Psychologię Spo-

Wojtek
Zdunek
animator

Monika Topór
doradca
kluczowy

Pedagog, animator, przedsiębiorca. Absolwent Politechniki
Zielonogórskiej
w zakresie Zarządzania w kulturze oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
w zakresie Profesjonalista OWES. Z projektami
społecznymi i organizacjami pozarządowymi
związany od 2009 roku.
Realizator oraz partner wielu projektów i zadań publicznych o szczeblu regionalnym i krajowym, tj.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki
w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”, „Staże dla klientów
Ośrodków Pomocy Społecznej, osób z niepełnosprawnościami oraz dla nowych uczestników
KIS”, „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla
seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”, „Razem możemy więcej – rozwój
usług społecznych w gminie Sztum”.
Instruktor harcerstwa oraz fotograf z zamiłowania, autor wielu albumów promujących regiony Polski. Od ponad 20 lat prowadzi własną
działalność gospodarczą branży promocyjno-wydawniczej. Jego mottem życiowym są słowa
Paulo Coelho: „Jest tylko jeden sposób nauki.
Poprzez działanie”.

łeczną w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej
w Sopocie, Europejskiego Doradcę Zawodowego
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą
w Lublinie.
Wiceprezes w Malborskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości Spółka z.o.o., Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
w Malborku, właściciel Centrum Szkoleniowego
w Malborku realizującego szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości, marketingu, sprzedaży,
informatyki oraz turystyki, Policealnej Niepublicznej Szkoły Zawodowej „Policealne Studium
Zawodowe” obejmującej takie kierunki jak „Informatyka”, „Obsługa Ruchu Turystycznego”,
„Obsługa Celna” i inne.
Wykładowca: Przedsiębiorczości, Informatyki, PR, Aktywnej Sprzedaży, Marketingu i wielu
innych. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Malborku, Rady Rynku Pracy. Członek Rady
Wykładowca: Przedsiębiorczości, Informatyki, PR, Aktywnej Sprzedaży, Marketingu i wielu
innych. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Malborku, Rady Rynku Pracy. Członek Rady
Nadzorczej ZGKiM w Dzierzgoniu. Doprowadziła do zagwarantowania profesjonalnego szkolenia ponad 1000 osobom z powiatu malborskiego,
sztumskiego i kwidzyńskiego, z których co najmniej 60% uzyskało stałą pracę, w tym samozatrudnienie.

Tytuł Inżyniera Logistyki i Zarządzania Transportem uzyskała
w Wyższej Szkole
Gospodarczej w Bydgoszczy na kierunku Zarządzanie Inżynierią Produkcji. W 2016 roku
ukończyła studia podyplomowe na kierunku
Trener – Coach.
W 2012 roku objęła stanowisko kierownicze
w Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje S.A.
w Tczewie. Współorganizowała pracę nowo powstałych jednostek sprzedażowych, wdrażała
innowacyjne systemy zarządzania i organizacji
pracy. Poza prowadzeniem jednostki podległej,
koordynowała wynikami sprzedażowymi i efektywnością pracy zespołu. Od 2013 roku kierownik
lokalizacji szkolącej i wdrożeniowej nowo przyjętej
kadry. Członek zespołu tworzącego standardy pracy na różnych szczeblach działów operacyjnych.
W latach 2016-2018 związana z Pomorską
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku.
Pracowała na stanowisku coacha i trenera przy
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych ubóstwem.
Od 2018 r. objęła stanowisko doradcy zawodowego, opiekuna i pośrednika pracy. Dodatkowo
przygotowywała dokumentacje do sprawozdań
merytorycznych i ﬁnansowych, w tym opracowywała dokumenty diagnozy sytuacji oraz
projektu działań aktywizacyjnych uczestników.
W 2018 roku założyła działalność gospodarczą
związaną z branżą szkoleniową. Przy realizacji
projektu „Cel Zatrudnienie” współpracowała
z ﬁrmą OK Centrum Języków Obcych, natomiast
z ﬁrmą Vision Consulting realizowała projekt
„Twoja szansa na sukces”. Jako trener prowadziła
szkolenia zawodowe, tj. „Profesjonalny pracownik utrzymania czystości”, „Pracownik biurowy
z obsługą kancelaryjną”, „Przedstawiciel handlowy”. Od 2020 roku trener w projekcie pn.
„Inspirujące lekcje doskonalenia zawodowego”
oraz osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie
szkoleń komputerowych TIK. Prowadząca szkolenia ABC Przedsiębiorczości.

Adrianna
SulewskaNiemczyk
doradca
kluczowy
Magister prawa
- ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie
Gdańskim. W czasie studiów pełniła funkcję
pełnomocnika Studenckiej Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej w kontaktach z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Od
2007 roku zdobywa doświadczenie zawodowe
w pracy jako prawnik, głównie poprzez współpracę z kancelariami: adwokacką, radcowską,
jak i przez współpracę z III sektorem - organizacjami pozarządowymi.
W 2015 roku ukończyła studia menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
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Izabela
Sumpor
doradca
biznesowy

Magister prawa na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993 – 1997 aplikacja
i asesura prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej w Malborku; egzamin prokuratorski zdany
w 1995 roku.
W latach 1998-2004 kierownik zespołu prawników. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakresie tworzenia miejsc
pracy, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, negocjacji umów z kontrahentami oraz
negocjacji warunków współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Kolejnym doświadczeniem
zdobytym w ramach tego zatrudnienia była stała
współpraca z instytucjami ﬁnansowymi - bankami (kredyty wekslowe i factoringowe), jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa administracyjnego materialnego
oraz sądami powszechnymi w zakresie prawa
gospodarczego, prawa spółek handlowych, rejestrów przedsiębiorców oraz ksiąg wieczystych.
Od 2006 r. związana ze Stowarzyszeniem
Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku,
gdzie skupia się na doradztwie w zakresie prawa o stowarzyszeniach, weryﬁkacji projektów
umów, przygotowywaniu projektów uchwał.
Doradca w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rejestrowania własnej
ﬁrmy, sporządzania umów cywilnoprawnych
i umów zleceń (Punkt Konsultacyjny PARP, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programy strukturalne, innowacyjna gospodarka, rolnictwo, turystyka, stowarzyszenia
i fundacje). W ramach funduszu pożyczkowego
wykonywanie windykacji należności, dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie przepisów
procedury cywilnej, prawo ubezpieczeniowe,
elektroniczne gromadzenie informacji z zakresu
prawa stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prawa zamówień publicznych.

W 2017 roku prowadziła na terenie powiatu starogardzkiego punkt doradztwa zawodowego,
w ramach którego opracowała materiały szkoleniowe i prowadziła szkolenia na rzecz osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Prowadziła także działania na rzecz: oﬁar
przemocy oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy dla przedstawicieli samorządu terytorialnego. Ukończyła szkolenia prawne oraz biznesowe, m.in. „Współpraca z mediami”, „Efektywna
prezentacja usług klientom”, „Negocjacje”, „Zasady profesjonalnych kontaktów biznesowych”,
„Zarządzanie działalnością gospodarczą”.
Jej głównym celem w pracy jest pobudzenie
idei przedsiębiorczości i samodzielności oraz
przekazanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy. Jej pasją jest pisanie książek oraz podróże. W 2016 r. ukazała się jej pierwsza książka
„Góra Przemienienia, 12 kroków na drodze ku
bliskości z Bogiem”, która uzyskała pozytywną
rekomendację KWK KEP.

Wsparcia Ekonomii Społecznej
Krzysztof
Sławski
koordynator
merytoryczny

Doktor nauk
humanistycznych,
magister politologii (specjalność
socjalno-samorządowa). Ukończył także studia
podyplomowe: rachunkowość i ﬁnanse oraz
doradztwo zawodowe z elementami coachingu.
Przez 10 lat był dziennikarzem. Od 2002 roku
związany zawodowo z samorządem i organizacjami pozarządowymi. W latach 2006-2009 wicestarosta odpowiedzialny m.in. za nadzór nad
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Był prezesem organizacji pozarządowej MKS
Bytovia Bytów, później zakładał Fundację Rozwoju Lokalnego „Parasol”, której był Przewodniczącym Rady w latach 2005-2009 i od 2019 roku
nadal. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” to
jedna z największych organizacji pożytku publicznego na Pomorzu, wspiera co roku około
150 niepełnosprawnych osób oraz organizacje
pozarządowe.
W latach 2009-2015 pracował w fundacji przy
pisaniu wniosków prospołecznych, wdrażaniu
ich w życie, był też odpowiedzialny za ich realizację. W trakcie zatrudnienia pełnił również
rolę konsultanta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (aktywizacja
lokalnego środowiska, pomaganie w pisaniu
projektów unijnych, konsultacje społeczne).
Z czasem został dyrektorem biura Fundacji.
W tym czasie współtworzył, wdrażał w życie
lub nadzorował takie projekty jak: Dodatkowe zajęcia edukacyjne na obszarach popegeerowskich („Wiejskie szkoły równych szans”
POKL.09.01.02-22-166/10-00), Bezpłatne porady
prawne i obywatelskie dla osób wykluczonych
na terenie Miasta Słupska, powiatu lęborskiego, słupskiego i bytowskiego („Bliżej prawa. Sieć
poradnictwa prawno-obywatelskiego w subregionie słupskim” POKL.05.04.02-00-421/10),
Założenie spółdzielni socjalnej („Na własny rachunek. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna
elementem ekonomii społecznej na Pomorzu”
POKL.6.2.2012).

Magdalena
Waloch
doradca
kluczowy
Po l i t o l o g - a d ministratywista
z 18-letnim stażem
aktywności w III
sektorze. Ukończyła również studia podyplomowe z Komunikacji Społecznej i Public Relations
oraz Ekonomii Społecznej. Posiada liczne kursy
i szkolenia z zakresu podwyższania kompetencji
doradczych i trenerskich, planowania biznesowego, pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.
Posiada 8-letnie doświadczenie pracy w Radzie Miejskiej Inowrocławia. Z ekonomią społeczną związana od 2009 r. jako członek kadry
doradczej i trenerskiej OWES oraz instytucji
z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego,

Katarzyna
Coghen
koordynator
projektu

Ukończyła studia na kierunku
zarządzanie i marketing w Szkole
Wyższej im B. Jasińskiego oraz studia podyplomowe Doradztwo zawodowe z elementami
coachingu w Wyższej Szkole Bankowej i Przygotowanie Pedagogiczne w Elbląskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej.
Od 2006 roku zatrudniona w Regionalnym
Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w Dzierzgoniu, obecnie na stanowisku Specjalista ds.
przedsiębiorczości. Od początku zatrudnienia
związana z zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości oraz z koordynacją projektów
współﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2008-2011 była Menagerem
Biura Partnerstwa w projekcie realizowanym
w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
pt. „Biuro Partnerstwa-Integracja, Animacja,
Rozwój”. Celem powołania Biura Partnerstwa
było stworzenie międzysektorowej platformy
współpracy w zakresie wspierania zasobów
ludzkich na terenie powiatu sztumskiego
w celu zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu. Kluczowym etapem
projektu było utworzenie organizacji pozarządowej, która kontynuowałaby działalność Biura
Partnerstw. W ten sposób w 2011 roku powstało
Stowarzyszenie „Aktywni w powiecie sztumskim”, które w ciągu 7 lat realizowało liczne
projekty doﬁnansowane ze środków UE oraz
budżetu państwa, było partnerem przy realizacji rozlicznych inicjatyw na rzecz mieszkańców powiatu sztumskiego, wspierało lokalne
przedsięwzięcia społeczne.
Podczas pracy w RTI ukończyła wiele kursów
i szkoleń. Przeprowadziła również szkolenia,
głównie z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej. Od 2013 roku w ramach obowiązków służbowych prowadzi poradnictwo
zawodowe w postaci zajęć indywidualnych
i grupowych.
pomorskiego oraz śląskiego. Od 11 lat prowadzi
własną ﬁrmę w branży reklamowej. W latach
2017-2019 wykładowca Podstaw Marketingu
oraz Psychologii Biznesu na Wydziale Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy.
Ma za sobą około 3000 godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów i doradztwa
w obszarach: komunikacji społecznej i PR, podstaw marketingu, CSR, budowania partnerstw
międzysektorowych, tworzenia biznesplanu,
fundraisingu oraz budowania marki przedsiębiorstwa społecznego.
Jest przekonana, że naturalna droga ku wolności każdego człowieka jest związana z aktywnym
i świadomym współuczestnictwem w życiu gospodarczym i społecznym wspólnoty. Ekonomię
społeczną traktuje jako przestrzeń, w której wolność tworzenia i odpowiedzialność za otoczenie
mają szanse się ze sobą spotkać wypracowując
efekt synergii.

Patrycja
BlochMajewska
asystent
koordynatora
merytorycznego

Adelina TuroPodbereżny
specjalista
ds. monitoringu,
informacji
i promocji
PES/PS

W 2010 roku ukończyła studia licencjackie na
Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada dyplom zawodowy technika weterynarii. Od
2013 roku związana z działalnością na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości w ramach
pracy dla Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, gdzie jako koordynator
realizowała wiele projektów ﬁnansowanych ze
środków UE mających na celu m.in. aktywizację
społeczną i/lub zawodową osób z grup wykluczonych (osoby z niepełnosprawnością, bezrobotni).
Realizowała projekty związane z dziećmi – mające na celu zapoznanie ich z lokalną historią
i zaszczepieniu w nich ducha patriotyzmu. Pracowała jako doradca pożyczkowy w Funduszu Pożyczkowym działającym w RTI S.A., przyjmowała
wnioski pożyczkowe oraz była odpowiedzialna za
całą procedurę przyznawania pożyczek przedsiębiorcom. Aktualnie zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytowych przedsiębiorcom w ramach
Funduszu Poręczeń Wzajemnych – Kredytowych
Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
Przyjmuje wnioski, przeprowadza analizę stanu
przedsiębiorstwa oraz je rozlicza.
W latach 2013-2014 uczestniczyła i ukończyła
Szkołę Menadżerów Ekonomii Społecznej organizowaną przez OWES Dobra Robota. Współpracowała ze stowarzyszeniami działającymi lokalnie
na terenie gminy Dzierzgoń. Wspierała w działaniach mających na celu utworzenie podmiotu
biznesowego – został zainicjowany pomysł, produkcja zdrowej żywności (docelowo certyﬁkowanej jakością UE) oraz jej sprzedaży na rynku lokalnym i w gminach ościennych oraz w Trójmieście.
W tym czasie uczestniczyła w działaniach animacyjnych OWES Dobra Robota.

Od 10 lat związana z realizacją projektów unijnych z ramienia samorządu, jak i organizacji pozarządowych. Jako kierownik, koordynator projektów zrealizowała projekty społeczne na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
lub wykluczonych, osób niepełnosprawnych,
pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz edukacyjne obejmujące staże, szkolenia,
stypendia wizyty studyjne, organizację targów
edukacyjnych oraz edukacyjne wyjazdy zagraniczne z projektów Erasmus + dla uczniów
i kadry nauczycielskiej, samorządowej. Posiada
doświadczenie przy opracowaniu i wdrażaniu
Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą
w Powiecie Malborskim - jako pracownik przy
projekcie. We wszystkich wyżej wymienionych
projektach prowadziła działania promocyjne,
informacyjne, monitorujące i ewaluacyjne.
Założycielka i współwłaścicielka Zagrody
Edukacyjnej Inny Świat organizującej zajęcia
edukacyjne oraz rekreacyjne w asyście zwierząt,
skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych na
wsi. Instruktor jazdy konnej.
Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie na kierunku socjologia oraz Wyższą
Szkołę Gospodarski w Bydgoszczy na kierunku
animacja i organizacja imprez.
Typ społecznika, udzielającego się od najmłodszych lat w Powiatowym Szkolnym Związku
Sportowym, Stowarzyszeniu Malborskie Morsy,
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako
wolontariusz w szeregach Pokojowego Patrolu,
Malborskiej Radzie Organizacji Pozarządowych
aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym miasta Malborka, inicjując imprezy charytatywne,
festyny, imprezy okolicznościowe.

Małgorzata
Krysiak
specjalista
ds. szkoleń
i partnerstwa
Absolwentka
wydziału pedagogicznego Elbląskiej
Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ze specjalizacją opiekuńczą i socjalną. Terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, specjalista Meta-Rekrutacji i Selekcji Pracowników.
Od 2015 roku doradca zawodowy, opiekun
i pośrednik pracy dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, przy realizacji projektu zleconego przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowymi
Urzędami Pracy. Praca obejmowała rekrutację
uczestników do projektu, prowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowywanie Diagnozy Sytuacji Zawodowej oraz Projektu Działań
Aktywizacyjnych. Dodatkowo doświadczenie
w pracy z uczestnikami przy wypracowaniu
strategii rozwoju zawodowego oraz w doborze
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preferowanego stanowiska pracy, pozyskiwaniu nowych miejsc prac, negocjowaniu warunków dla przyszłych pracowników, monitoringu
i rejestracji zatrudnienia. Do głównych zadań
należało też wspieranie uczestników projektu
w pokonywaniu barier związanych z brakiem
doświadczenia zawodowego (organizowanie
innowacyjnych sposobów integracji zarodowej
i społecznej).
Od 2017 roku Koordynator Regionalny w Regionalnym Centrum Aktywizacji Zawodowej
w Malborku przy realizacji projektu zleconego
przez WUP w Gdańsku dla osób, dla których został ustalony II lub III proﬁl pomocy. Do głównych zadań należało koordynowanie pracą
zespołu oraz przygotowywanie dokumentów
sprawozdawczych i ﬁnansowych, reprezentowanie podległej jednostki podczas kontroli, a także
organizacja i udział w spotkaniach informacyjnych dla osób bezrobotnych i pracodawców.
Od 2018 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z rozwojem zawodowym,
wpisaną do Rejestru Agencji Zatrudnienia oraz
RIS. Realizowała projekty pn.: „Cel zatrudnienie”, „Twoja szansa na sukces”, „Łap nowe wyzwania”.

Samorząd Dzierzgonia otwarty na ekonomię społeczną
Pani Burmistrz, o tym czym jest Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej rozmawiałem już z Prezesem
RTI S.A. w Dzierzgoniu. Z Panią chciałbym porozmawiać o Pani roli w tym
projekcie. Ponoć jest Pani encyklopedią
historii zakładania podmiotów ekonomii
społecznej i realizacji projektów z nimi
związanych w województwie pomorskim.
—Panie Redaktorze, zapewniam Pana, że
nie miałabym możliwości budowy ani rozwoju szeroko rozumianych podmiotów ekonomii społecznej, gdyby nie przychylność
wielu samorządowców oraz społeczników,
czyli osób którymi się otaczam. Nie wiem,
czy na przykład Pan wie, że wspaniałym
przykładem otwartości na problemy osób
wykluczonych, niepełnosprawnych czy też
zagrożonych wykluczeniem w naszym województwie jest nikt inny jak na przykład
wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byszkowski, członkini zarządu województwa pomorskiego Agnieszka
Kapała-Sokalska, czy członek zarządu województwa pomorskiego Józef Sarnowski.
Świetnym przykładem otwartości na III
sektor wśród samorządowców jest też wójt
gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek. Proszę spojrzeć na nietuzinkową
działalność Marcina Fuchsa, dyrektora
departamentu europejskiego funduszu
społecznego UMWP, czy dyrektora departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Katarzyny Weremko. Rzeczywi-

osób rozpoczynających działalność gospodarczą, ﬁrm działających, samorządu lokalnego i regionalnego. Jedynie wspomnę, że
do dnia dzisiejszego Gmina Dzierzgoń jest
głównym akcjonariuszem spółki.
Ale to również Pani, jak słyszałem, jest
inicjatorką działań na rzecz ekonomii
społecznej na terenie naszej Gminy.
—Umówmy się, że ja tylko pokazałam,
jak można współcześnie funkcjonować na
rynku ekonomii społecznej. Ważniejsze dla
mnie było otwarcie się na ludzi tego potrzebujących, między innymi osoby niepełnosprawne, czy długotrwale wykluczone bądź
zagrożone wykluczeniem. Tak już mam, że
w swojej działalności kieruję się pomocą innym. W naszym powiecie, województwie
jako samorządowcy mamy wiele do zrobienia w sferze pomocy słabszym, wykluczonym czy też tym, którzy są na zakręcie
swojego dotychczasowego życia.
To było trudne?
—Nie. Było mi łatwiej, gdyż mogłam
podeprzeć się wieloletnim doświadczenie
i praktyką zawodową. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako odbiorców mojej wizji
miałam otwarte umysły. Mam na myśli pre-

ście mogłabym godzinami opowiadać o ich
działaniach na rzez rozwoju tego sektora, są
to osoby które pomagają a przede wszystkim rozmawiają o ekonomii społecznej.
Wielu łączy RTI S.A. w Dzierzgoniu
z działalnością w sferze biznesowej i samorządowej. Słusznie?
—Tak, dlatego że takie były początki i cel
powstania tej spółki. Od samego początku realizuje swoją misję jako partnerskie
wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz
przedsiębiorczości. RTI S.A. świadczy usługi ﬁnansowe, doradcze i informacyjne dla

zesa RTI S.A. Sławomira Erbera. Od wielu lat
związana jestem z działalnością w ramach
szeroko rozumianego III sektora. Budowałam między innymi LGD „Kraina Dolnego
Powiśla” z siedzibą w Dzierzgoniu. Kiedy
nie byłam jeszcze burmistrzem Dzierzgonia z sukcesami wspierałam działania
organizacji pozarządowych. Prowadziłam
doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej. Można powiedzieć, że
znam ten rynek od podszewki.
Muszę się o to zapytać. Skąd u Pani
wiara w sukces powodzenia podmiotów
ekonomii społecznej? Dla większości na-

Rozmowa z Jolantą Szewczun, burmistrzem miasta i gminy
Dzierzgoń, inicjatorką rozwoju ekonomii społecznej w Dzierzgoniu
i województwie pomorskim, praktykiem budowania podmiotów
ekonomii społecznej w gminie Dzierzgoń.
szych Czytelników to projekt z serii „niemożliwych do zrealizowania”.
— Wychodzę z założenia, że warto inwestować w podmioty ekonomii społecznej.
I mam na to dwa argumenty. Po pierwsze,
pomagamy ludziom, którzy otwarci są na
pomoc. Jako samorządowcy możemy mieć
w tym swój istotny udział. Po drugie, zyskuje na tym sama gmina i miasto. Dlaczego? Bo
zyskuje na swoim terenie podmiot, który
oferuje swoje usługi mieszkańcom tworząc
miejsca pracy. Z drugiej strony zdobywamy płatnika podatków. Zatem tym drugim
argumentem nauczyłam się zamykać usta
wszystkim niedowiarkom, którzy patrzą
jedynie na słupki ekonomiczne.
Zatem to nie przypadek, że w Dzierzgoniu zbudowała już Pani cztery podmioty?
Co o nich może Pani powiedzieć?
— Spółdzielnia Socjalna Sercem do Ludzi kierowana jest przez prezes zarządu
Bożenę Mazurek. Firma oferuje szeroki
wachlarz usług opiekuńczych dla osób
starszych i niepełnosprawnych. W swojej
ofercie spółdzielnia posiada również usługi sprzątania różnego rodzaju pomieszczeń. Myślę, że nie muszę argumentować
konieczności funkcjonowania takiego
podmiotu na terenie każdej gminy. Tym
bardziej się cieszę, że opieką obejmuje nie
tylko mieszkańców gminy i miasta Dzierzgoń. Myślę, że bez trudu uargumentuję
również pomoc w budowie przez Nadwiślańską Fundację Rozwoju Klubu Dziecięcego Promyczek. Żłobkiem zarządza Wioletta Żuchowska. Całkowicie się zgadzam,
że jest to „miejsce do którego rodzice bez
obaw przyprowadzają swoje najmłodsze
pociechy, a one same w nim są bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy spędzają czas
przy wspólnej zabawie, rozwijając swoje
zdolności i umiejętności”. Zostały też założone dwa inne podmioty, czyli wspomniany
KOSZ sp. z o.o. non proﬁt i Wzgórza Verde
sp. z o.o. non proﬁt. Budowa tych podmiotów jest potwierdzeniem, że stwarzając
odpowiednie szanse ludziom, budujemy
w nich zaufanie przede wszystkim do siebie i do otoczenia. Każdego dnia mieszkańcy Dzierzgonia mogą przekonać się, ile daje
naszej gminie i miastu funkcjonowanie
miejskiej spółki w oparciu o te podmioty.
To była bardzo dobra inwestycja zarówno
dla tych osób, ale i dla Dzierzgonia.
Jakie jeszcze podmioty ekonomii społecznej planuje Pani zbudować na terenie
gminy i miasta Dzierzgoń?
—Nie jest tajemnicą, że od dłuższego
czasu trwają intensywne prace związane
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z budową trzech kolejnych podmiotów. To
podmioty, które miałyby świadczyć usługi
w ramach gastronomii, animacji kulturalnej i sportowej. Wszystkie powstaną na bazie szkolnych kuchni i gminnych świetlic.
Podobno są tacy którzy zadają pytania,
po co budować takie podmioty?
— Proszę zwrócić uwagę na to, że podmioty ekonomii społecznej są odpowiedzią
na nowe zdiagnozowane potrzeby naszych
mieszkańców i oczekiwania w zakresie
usług gastronomicznych, opiekuńczych
czy rekreacyjno-sportowyh. Kobiety, które do tej pory świadczyły z bardzo dużym
sukcesem swoje usługi gastronomiczne,
jedynie dla uczniów naszych szkół, teraz
dodatkowo mogą to robić dla mieszkańców
gminy i miasta Dzierzgoń. Mogą wychodzić
ze swoją ofertą na powiat i województwo.
Projekt realizowany przez RTI S.A. stwarza im szanse na awans i przełożenie dotychczasowego doświadczenia na budowę
wielkiej ﬁrmy. Dlaczego miałoby im się to
nie udać? Podobnie rzecz się ma z osobami, które do tej pory pracowały w gminnych świetlicach, czy w obszarze sportu.
One również, jak wcześniej wspomniane
kucharki, zagrożone są redukcją etatów.
Wynika to z wielu przyczyn, począwszy od
rozwoju technologii czy technik np. gotowania, a skończywszy na konsekwencjach
pandemii Covid-19. Wspominani animatorzy świetlic gminnych mogą z sukcesem
wykorzystywać swoje doświadczenie i wiedzę świadcząc usługi w znacznie szerszym
zakresie niż robili to do tej pory. Wierzę,
że Ci ludzie poprzez swoje działanie będą
wychodzić poza dotychczasowe ramy funkcjonowania z korzyścią dla siebie.
Widzi Pani zagrożenia dla funkcjonowania tych podmiotów?
—Oczywiście. Tylko głupiec powiedziałby, że działania związane z budową podmiotów ekonomii społecznej nie są narażone
na ryzyko. Ale dlatego też, za projekt Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Dzierzgoniu odpowiada zespół pod bezpośrednim nadzorem Zarządu
RTI S.A., aby te zagrożenia zminimalizować.
Mówiąc szczerze widzę więcej zalet niż zagrożeń. Proszę zobaczyć, zgodnie z projektem NOWES wszystkie budowane w jego
ramach podmioty ekonomii społecznej pozostają pod profesjonalną opieką zespołu
NOWES przez 12 miesięcy. W tym czasie
korzystają z opieki między innymi prawnej, księgowej, edukacyjnej czy chociażby
psychologicznej. O edukacji i szkoleniach
skierowanych do tych podmiotów i dopasowanych pod każdy z nich jedynie wspomnę.
Podsumowując, każdy z tych podmiotów
zostaje objęty specjalistyczną i ekspercką
opieką. Czego można sobie życzyć więcej
z perspektywy podmiotu, który dopiero
wchodzi na rynek?
Rozmawiał Andrzej Moczyński

