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UWAGA!
W drugiej połowie listopada odbędzie się nabór wniosków
i biznesplanów do ostatniej rundy dotacyjnej w tym roku.
Zainteresowane podmioty zapraszamy do zgłaszania swoich
pomysłów do animatorów Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Szczegóły na stronie internetowej
www.nowes.pl. W zakładce O nas znajdziecie Państwo dane
kontaktowe do osób, które poinformują, w jaki sposób ubiegać
się o oferowane przez NOWES wsparcie.

NOWES zaprasza do Szkoły Menadżera Ekonomii Społecznej
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Tak wspiera NOWES
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Rozmawiali o ekonomii społecznej
Za nami konferencja promująca ideę
ekonomii społecznej na przykładzie
działań prowadzonych na terenie powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego i sztumskiego. Wydarzenie
odbyło się 29 czerwca.
Otwarcie konferencji rozpoczęło się
uroczystym przywitaniem gości przez wiceprezesa Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, Sebastiana Drobczyńskiego. Na

zaproszenie RTI S.A. oraz Nadwiślańskiego
Ośrodka Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu, w spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.
Jak powszechnie wiadomo, w ekonomii
społecznej najważniejszą rolę pełnią ludzie.
Jej celem jest wpieranie tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Co to oznacza?
Takie zadania, jak reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy
wspomaganie ich na rynku pracy stanowią
tu podstawowe wartości. Stwarzanie szansy
na lepsze jutro osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, to duży krok ku poprawie
ich jakości życia w szerokim aspekcie.
Na rolę podmiotów ekonomii społecznej w lokalnej społeczności zwróciła
uwagę w swoim wystąpieniu Burmistrz
Miasta i Gminy Dzierzgoń, Jolanta Szewczun. Burmistrz opowiedziała o początkach ekonomii społecznej w Dzierzgoniu
podkreślając, jak ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności i jak istotna jest
rola projektów unijnych, które pozwalają
na realizację marzeń i dokonanie zmian
na swoim terenie, w swojej „Małej Ojczyź-

nie”. Jolanta Szewczun opowiedziała również o roli podmiotów ekonomii społecznej
w Dzierzgoniu, do których należą: Nadwiślańska Fundacja Rozwoju- Klub Dziecięcy
Promyczek, Wzgórza Verde Sp. z o.o., Kosz
Sp. z .o.o., Spółdzielnie Socjalne: „Sercem do
Ludzi”, „Dzierzgoński Smaczek”, „Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji” i „Dzierzgoń
na Start”.
Głos zabrał też Józef Sarnowski, czło-

nek Zarządu Województwa Pomorskiego,
który podkreślił rolę wiedzy i umiejętności w działaniach w obszarze ekonomii
społecznej.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu (NOWES)

konkretne zadania wpisane w stanowiska
animatorów, doradców kluczowych i biznesowych.
Po krótkiej przerwie kawowej wystąpiła Elżbieta Mazur, doradca kluczowy NOWES, która zaprezentowała ideę ekonomii
społecznej w nawiązaniu do swoich początków pracy w tym obszarze. Przybliżyła ona
wartość działań społecznych i istotę wiary
w planowane przedsięwzięcia. Zwróciła
uwagę na rolę animatorów, mających zada-

posiada wiele dokonań w swoim „portfolio”, angażuje się w wydarzenia wpierające
podmioty ekonomii społecznej, prowadzi
ich aktywną promocję, a o tym wszystkim
można przeczytać na stronie www.nowes.
pl oraz na fejsbukowym profilu Ośrodka. Partnerami projektu są także: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego
i Rozwoju „Perspektywa” oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
w Malborku.  O osiągnięciach projektu
NOWES i wytycznych na przyszłość opowiedział Sławomir Erber, Prezes Zarządu
Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego,
który jest Partnerem Wiodącym NOWES.
Można było usłyszeć m.in. o budżecie,
wartościach projektu, jego idei, głównych
celach i założeniach. Uczestnicy zapoznali się też z informacją o kadrze projektu,
niezbędnymi funkcjami podzielonymi na

nie m.in. motywacyjne, angażujące grupy
do podejmowania inicjatyw społecznych.
Kolejną prelegentką była Monika Powierża, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dzierzgoniu.
Opowiadając o dobrych praktykach współpracy podmiotu ekonomii społecznej z samorządem nawiązała do licznych rozmów,
sytuacji wzorcowych, ale też kryzysowych
na drodze wdrażania różnych pomysłów.
Podkreśliła rolę wytrwałości w osiąganiu
celów. Zaprezentowała osiągnięcia swoich
podmiotów, również w kontekście tego, co
gmina zyskała na rozwiązaniach spółek,
np. zaangażowanie mieszkańców, budowa
lokalnej społeczności.
Najlepszym dowodem na to, jak działa
ekonomia społeczna, jest nawiązanie do
rzeczywistego funkcjonowania przykładowego podmiotu. O dobrych praktykach
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budowy i rozwoju spółdzielni socjalnej
opowiedziała także Bożena Mazurek, prezes Spółdzielni Socjalnej „Sercem do Ludzi”.
Elastyczne działanie, mobilność pracowników, zaangażowanie połączone z pasją przerodziło się w usługi prowadzone na najwyższym poziomie. Praca osób zatrudnionych
polega na niesieniu wsparcia w formie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania. Sukces to
przede wszystkim uśmiech podopiecznych,
którzy bardzo często potrzebują kompleksowej pomocy. Spółdzielnia stale się rozwija
zatrudniając nowych pracowników.
Na koniec konferencji wystąpiła Monika
Hrynkiewicz, psycholog i doradca ds. reintegracji w projekcie NOWES. Jej wystąpienie dotyczyło wytrwałości i efektywności
w działaniu, czyli jak skutecznie stawiać
sobie cele i je realizować. Uwydatniła także różnicę pomiędzy samoregulacją, a samokontrolą. Objaśniła rodzaje optymizmu
i pesymizmu oraz ich wpływ w kształtowaniu postaw wobec napotykanych trudności,
wywołując tym samym ciekawość uczestników konferencji i włączanie się w dyskusję.
Przypominamy, projekt NOWES jest
realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 06 Integracja, Działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna, Podziałanie: 6.3.2 Podmioty
Ekonomii Społecznej.

NOWES zaprasza do Szkoły Menadżera Ekonomii Społecznej
Weekendowe szkolenia, specjaliści
z dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem
zawodowym oraz ciekawe i motywujące
do pracy metody szkoleniowe — między
innymi to czeka na uczestników Szkoły
Menadżera Ekonomii Społecznej. Zapoznaj się z ideą, jaka przyświeca temu pomysłowi. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące SMES.

Czym jest SMES?
Szkoła Menadżera Ekonomii Społecznej
opiera się na kompleksowym programie
edukacyjnym, którego celem jest przygotowanie liderów podmiotów ekonomii społecznej czy grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych do roli menadżerów.
Zajęcia realizowane są w ramach projektu
„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu”, który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Kogo zapraszamy?

SMES skierowana jest do liderów i członków spółdzielni socjalnych, organizacji
pozarządowych prowadzących działalność
gospodarczą lub chcących ją założyć oraz
przedstawicieli grup inicjatywnych przygotowujących się do powołania podmiotu
ekonomii społecznej z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i starogardzkiego.

— ogólne dotyczące
Ekonomii Społecznej
(np.: zakładanie PS i PES,
rejestrowanie działalności, finansowanie zewnętrzne, działalność
statutowa, biznes plan,
autoprezentacja, zarządzanie organizacją czy
pracownikami, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami
finansującymi;
— specjalistyczne
(prawne, finansowe);
— biznesowe (budowanie strategii i polityki
sprzedaży);
— marketingowe (polityka cenowa, rabatowa,
segmentacja i wprowadzanie produktu, tworzenie wizerunku PS,
opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, kształtowanie
elastyczności ofertowej; wypracowanie
i wdrażanie standardów obsługi klienta
przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy
ze specjalistami).

Pierwsza grupa rozpoczęła spotkania w ramach SMES w weekend 2325.07.2021 r., a zakończy 15-17.10.2021 r.

uczestników, z którymi możemy współpracować. Poza tym NOWES wspiera i świetnie
zorganizował spotkania — mówi Milena
Gąsecka, Fundacja Kooperatywa Żuławska
Eko—Box.
— Dzięki SMES jestem bardzo dobrze
przygotowany do realizacji pomysłów naszej organizacji. Jestem miło zaskoczony,
bo poziom przygotowania prowadzących
i cała organizacja
przez NOWES sprawiła, że przekazywana wiedza jest łatwo
przyswajalna. Dzięki
temu można od razu
wdrażać zdobytą wiedzę. Tutaj nie tylko
jest teoria, ale dzięki
warsztatom możemy
przećwiczyć nowe
umiejętności pod
okiem profesjonalisty — mówi Artur Nowacki, Fundacja Kooperatywa Żuławska
Eko—Box.

SMES w oczach uczestników

Jakie są dalsze plany SMES?

Ci, którzy już skorzystali z oferty Szkoły
Menadżera Ekonomii Społecznej, nie żałują. Potwierdzeniem są ich słowa:
— Z SMES wyniosłam
wiele dobrego dla mojej
organizacji. Uczyliśmy
się zarówno o pisaniu
projektów, pozyskiwaniu funduszy, promocji
i marketingu. Zajęcia są
prowadzone rzetelnie
przez praktyków, którzy
przekazują nowoczesne,
ciekawe treści, które możemy wdrożyć już teraz
w naszych działaniach.
Poznaliśmy f ajnych

Startuje druga tura zajęć w ramach
SMES dla kolejnej grupy. Trzecia i ostatnia
tura odbędzie się w 2022 roku.

Skąd pomysł na utworzenie
takiej szkoły?
SMES powstał z myślą wzmocnienia potencjału sektora w zakresie samodzielności,
ekonomizacji działań, zarządzania podmiotem oraz reintegracji zawodowej i społecznej oraz prowadzenia procesu grupowego
poprzez wyposażenie liderów sektora w odpowiednie umiejętności i kompetencje menadżera społecznego.

Ile podmiotów skorzystało do tej
pory z tej oferty NOWES?
Już 10 podmiotów skorzystało z oferty Szkoły Menadżera Ekonomii Społecznej. To: Fundacja Równe Szanse
w Edukacji, Fundacja Heksa, Fundacja
Kooperatywa Żuławska Eko—Box, Spółdzielnia Socjalna Dzierzgoński Smaczek,
Fundacja AS Centrum Rozwoju Dzieci,
GST Serwis Sprzątający Sp. z o.o., PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, Spółdzielnia Socjalna Sercem do Ludzi, Stowarzyszenie Malwa, Stowarzyszenie Razem dla Kończewic.

Jak wyglądają spotkania
w ramach SMES?
Program SMES przewiduje cykl sześciu
zjazdów edukacyjnych, po 20 godzin każdy. Na zajęciach przekazywana jest wiedza
teoretyczna i praktykowana w grupach dla
lepszego przyswojenia. Tematyka obejmuje
następujące zagadnienia:
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Spółdzielnia socjalna „Sercem do Ludzi” wyróżniona!
W sobotę 14 sierpnia w Bruku (gm.
Dzierzgoń) odbyła się ważna uroczystość.
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Józef Sarnowski, uhonorował
Spółdzielnię Socjalną „Sercem do Ludzi”.
Spółdzielnia została laureatem konkur-

su Marszałka Województwa Pomorskiego
“Pomorskie dla Seniora”. Doceniono ją
w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom”.
Konkurs organizowany jest od 2018 ro
ku. — Pomorska Rada Polityki Senioralnej

wybiera laureata z każdego powiatu w każdej kategorii. Nagrodą jest jeden z tytułów:
Zwyczajny — Niezwyczajny Senior, Pracodawca Przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel
Seniora. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne z województwa pomorskiego — czytamy na stronie internetowej https://rops.pomorskie.
eu/.
Spółdzielnia Socjalna Sercem do ludzi
powstała w sierpniu 2019 roku. Celem jej
założenia było niesienie pomocy osobom
chorym, niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie w swoim
domu. — Naszą motywacją jest chęć pomagania innym. Spółdzielnia umożliwia
także wypożyczenie sprzętu medycznego.

Fot. Fundacja „Pi jaR z sercem”

Fot. 3x Spółdzielnia socjalna „Sercem do Ludzi”

To wózki inwalidzkie, zestawy przeciwodleżynowe, łóżko ortopedyczne – mówiły
na łamach naszej Gazety założycielki spółdzielni. Oprócz tego w ofercie spółdzielni
są usługi sprzątające nie tylko u podopiecznych, ale także w prywatnych mieszkaniach
i domach jednorodzinnych.
— Informacja o nagrodzie nie była dla
nas zaskoczeniem. Spółdzielnia Socjalna
„Sercem do Ludzi” to wyjątkowy podmiot,
który łączy takie wartości jak praca, pomaganie, wsparcie słabszych, empatia,
bezinteresowność – skomentowała w wywiadzie dla Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Elżbieta Mazur, koordynator
merytoryczny Nadwiślańskiego Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu. Wyróżnienia oczywiście gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

PLAN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ
Lp.

Nazwa szkolenia

Data

Miejsce

Prowadzący

Szkolenia jednodniowe
1.

Fundraising, sposoby pozyskiwania finansowania

11.10.2021

RTI Dzierzgoń

Iga Kopeć

2.

Jak pisać wnioski o wsparcie, jak rozliczać projekty,
sprawozdawczość

12.10.2021

Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości w Malborku

Iga Kopeć

3.

Nowy Ład – Zmiany podatkowe

13.10.2021

RTI Dzierzgoń

Izabela Końska-Kołodziejczak

Szkolenia dwudniowe
1.

Wprowadzenie do programu turkusowego zarządzania
zespołem i procesami w przedsiębiorstwie

28-29.10.2021

Hotel nad Wisłą w Knybawie

Iga Kopeć

Szkoła Menadzerów Ekonomi Społecznej
1.

Szkolenie dotyczące ekonomii społecznej

październikgrudzień 2021

Hotel nad Wisłą w Knybawie

Iga Kopeć, Joanna Świeczkowska, Tomasz Smorgowicz, Marcin Nowakowski

UWAGA!
W drugiej połowie listopada odbędzie się nabór wniosków i biznesplanów do ostatniej rundy dotacyjnej w tym roku.
Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów do animatorów NOWES. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.nowes.pl

Strona

4

NOWES zaprosił spółdzielnie na kolejne szkolenie
Dzierzgońskie spółdzielnie socjalne wzięły udział
w szkoleniu dotyczącym Lustracji Spółdzielni Socjalnych.
Poprowadziła je Joanna Świeczkowska, licencjonowany
lustrator. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego
Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu.
Lustracja ma na celu określenie sprawności funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Badanie to polega na sprawdzeniu czy spółdzielnia socjalna działa legalnie, tj. przestrzega
przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał i regulaminów organów statutowych oraz zawartych umów. Kontrola
powinna wskazywać również, że spółdzielnia socjalna: nie
naraża interesu osób trzecich i Skarbu Państwa, jest zarządzana zgodnie ze statutem w interesie ogółu członków,
a roczne sprawozdania finansowe spółdzielni są sporządzane rzetelnie i prawidłowo. Oprócz tego jest odpowiedzią na
pytanie, czy spółdzielnia gospodarnie i celowo dysponuje środkami przy zapewnieniu
korzyści członkom
spółdzielni, dba o właściwe zabezpieczenie
majątku i rzetelności,
tj. dokumentuje czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Wynik badania oraz
wyciągnięte podczas
niego wnioski ma przyczynić się do lepszego,
sprawniejszego funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez
realizację wniosków
polustracyjnych, czyli
sformułowanych podczas lustracji wskazówek i zaleceń.
Uczestnicy zorganizowanego 28 września
szkolenia zdobyli wiedzę na temat podstaw
prawnych przeprowadzenia lustracji, jej
istoty, celu i zakresu, a także obligatoryjności i fakultatywności. Podczas
spotkania poznali
prawa i obowiązki
podmiotu lustrowanego, rolę organów
spółdzielni w procesie lustracji oraz
rolę i zadania oceny
polustracyjnej. Jednym z poruszanych
aspektów były też
koszty procesu lustracyjnego.
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Tak wspiera NOWES
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to, jak już Państwo wiedzą, przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze
subregionu: powiatu sztumskiego, kwidzynskiego, malborskiego oraz starogardzkiego. Dzięki projektowi na lokalnym rynku powstają podmioty utworzone przy wsparciu
NOWES, dlatego dzisiaj przedstawiamy kolejne z nich.

Fundacja Pomerania Progress
Została zainicjowana w listopadzie 2019
roku. Głównym spektrum działania jest

alne projekty potocznie określane jako remontowo—wykończeniowe. Fundacja jest
zdywersyfikowana pod kątem wykształcenia i doświadczenia zawodowego
zdobywanego w kraju i za granicą.
Główny człon stanowią pracownicy
tzw. wykluczeni społecznie z różnych
powodów, posiadający wykształcenie
podstawowe i zawodowe. — Pomimo
różnic łączy nas jedno, pasja do historii i architektury. Nie ograniczamy
naszych działań jedynie do powiatu.
Zawsze kierujemy się nowatorstwem
wyzwania i staramy się „być częścią”
każdego przedsięwzięcia, łącząc nowoczesną technologią z klasyką. Podchodząc do każdej inwestycji indywidualnie budujemy więź ze zleceniodawcą,
która przekłada się na obopólną satysfakcję i pozytywne referencje. Biegła
znajomość języka angielskiego dodat-

Fundacja Przyjazna Edukacja
Motywacją powstania tej fundacji była
chęć pracy z dziećmi. — Pogłębiamy wiedzę
milusińskich w zakresie, który na dany moment najbardziej je interesuje. Oczywiście
nie zapominamy o zabawie, która również
u nas jest— Montessori, czyli dostosowana
zawsze indywidualnie, ale z umiejętnością
łączenia grup społecznych — mówią założyciele.
Fundację tworzy kilka zaangażowa-

Fundacja zaczęła swoje działania w czasach pandemii, dlatego miała nieco utrudnione pole manewru ze względu na liczne
obostrzenia. Oferuje jednak wiele usług. To:
— wypożyczanie przyczepy z kulkami,
zjeżdżalniami (małpi gaj) na różne festyny, targi rodzinne czy akcje charytatywne;
— organizowanie imprez okolicznościowych;

gałąź budowlana ukierunkowana na budynki o charakterze historycznym,
ale nie tylko. Fundacja
realizuje także indywiduFot. 3x Fundacja Przyjazna Edukacja

Fot. 6x Fundacja Pomerania Progress

kowo pozwala nam na obsługę klientów obcojęzycznych — mówią członkowie fundacji. I dodają, że nie boją się wyzwań, czego
dowodem są zrealizowane projekty: renowacje elewacji, montaż kuchni z uwzględnieniem detali oraz rewitalizacja świetlic
wiejskich. — Czynnikiem determinującym
nasze działania
jest aktywne
p o s z u k iwa n i e
i uczestnictwo
w organizowanych szkoleniach, co się
przekłada na wachlarz oferowanych przez nas
usług jednocześnie podnosząc
prestiż firmy —
podkreślają.

nych osób, które jak o sobie mówią, razem
łącząc siły tworzą zgrany team. To dwoje
wykwalifikowanych nauczycieli Montessori
z wykształceniem również pedagogicznym.
W załodze jest też lektor języka angielskiego, który często urozmaica działania o j.
angielski. Fundację zasilają także dwie panie, które dbają o porządek, strefę komfortu
dziecka, jak i jego higienę w momencie, gdy
animatorzy są zajęci.
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— odwiedziny przedszkoli, żłobków, domów dziecka na różnych imprezach
okolicznościowych;
— pomoc w nauce wykorzystując metodę
Montessori;
— korepetycje z języka angielskiego;
— organizowanie kolonii i półkolonii (stawiając w większości przypadków na
kontakt z naturą i poznawanie siebie
przez integracje z nią).

Tak wspiera NOWES cd.
Fundacja „Pi jaR z sercem”
„Ja nie mam nic, ty i ty nie masz nic
więc razem zbudujemy fabrykę marzeń”. — To nie do końca tak było, ale
każde z trojga pracowników Fundacji
jest po swoich przejściach oraz doświadczeniach życiowych i zawodowych — zaczynają opowieść o swojej działalności jej
założyciele.

Fot. 5x Fundacja „Pi jaR z sercem”

Lider i jednocześnie menadżer Fundacji
„Pi jaR z sercem” — Jolanta — przez ostatnie 19 lat pracowała w korporacji finansowej jako marketingowiec i marzyła o własnej działalności gospodarczej, która będzie
spójna z jej wartościami i zainteresowaniami społeczno—kulturalnymi.
Zaangażowana społecznie w działalność animacyjną w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca,

poznała Bartłomieja — słuchacza Studium
Medycznego w Sztumie, który wraz z grupą
praktykantów prowadził zajęcia muzyczne
z podopiecznymi. Z kolei Mateusza znała
od wielu lat z ruchu rycerskiego, gdzie występował w różnych rolach podczas inscenizacji historycznych, dając się „powiesić”
i „utopić”, aby wiernie oddać odgrywaną
postać.

Prezes Fundacji — Jolanta Belcarz—Dzikowska — jest z wykształcenia pedagogiem
kulturalno—oświatowym. Ukończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole
Bankowej, o specjalności Public Relations
i Marketing Partnerski. Jest zwolennikiem relacji bezpośrednich i promocji
poprzez doświadczenia, przeżycia i emocje. Tych sama ma wiele, gdyż od 26 lat
„przenosi się w czasie i przestrzeni”
wraz z członkami
współzałożonego
Bractwa Rycerzy
Ziemi Sztumskiej
i innymi rekonstruktorami oraz
miłośnikami tradycji. Posiada umiejętności występów
publicznych, prowadzenia imprez
(także inicjowanych
polonezem, gdyż
jest instruktorem
tańca i prowadziła
zajęcia z dziećmi i młodzieżą w tym zakresie), występowała też na scenie z zespołem muzycznym przez 10 lat. Posiada
doświadczenie i uprawnienia trenerskie do
prowadzenia szkoleń z zakresu sprzedaży
i komunikacji — to tylko część z posiadanych kompetencji. Jak mówi o sobie prezes
Fundacji, wyciąga wnioski ze zmieniającego się świata i od kilku lat propaguje wirtualne narzędzia promocji, także wśród organizacji pozarządowych, w tym
przez organizacje pomocowe
(prowadzi fanpage stowarzyszeniom i innym podmiotom).
Fundacja posiada w swoim zespole także asystenta
ds. promocyjnych i animacyjno—muzycznych. To Bartosz
Iżbicki — z zamiłowania muzyk (instrumenty perkusyjne). To w ten sposób wyżywa
się, propagując pozawerbalne
sposoby komunikacji, bo sam
z natury jest introwertykiem.
Jego spokój i opanowanie, także
umiejętności komputerowych
sprzyja realizowanym przez
niego projektom graficznym
i muzycznym, w oparciu o specjalistyczne
programy.
Animatorem/konstruktorem jest z kolei
Łukasz Michalski — pracownik fizyczny o
zdolnościach aktorskich oraz rzemieślniczych. Wytwarza indywidualnie zaprojektowane produkty z drewna i ze skóry oraz
sprawnie wykonuje czynności przy organizowaniu różnego typu eventów.

Co oferuje Fundacja?
Fundacja „Pi jaR z sercem” skupia
się na kompleksowej obsłudze różnych
podmiotów i projektów społeczno—kulturalnych oraz promocyjnych. O to najważniejsze pola działania:
• instytucjom samorządowym pomaga
w napisaniu i koordynowaniu projektów społeczno—kulturalnych np. w edycji programu Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne (wraz z przeprowadzeniem badań diagnostycznych). Oferuje także
prowadzenie różnego typu zajęć animacyjnych w placówkach opieki dziennej
np. domach seniora oraz organizację
eventową na żywo lub w sieci. Może także wyprodukować pod dane wydarzenie
indywidualne gadżety rzemieślnicze np.
mieszki z bitymi monetami i odznakami
okazjonalnymi lub upominki drewniane
• organizacjom pozarządowym proponuje
pomoc w zakresie promocji realizowanych projektów, w tym w nagraniach muzycznych i dźwiękowych oraz montażu
materiałów we własnym (wygłuszonym)
studiu nagrań w Sztumie
• osobom fizycznym oferuje pomoc w organizacji
przyjęć rodzinnych, w tym
w prowadzeniu animacji
dla dzieci oraz dla dorosłych. Atrakcję weselną
lub uświetnienie rocznicy
ślubu mogą stanowić „rycerskie porwanie panny
młodej”, szereg animacji „wykupnych” lub inne
wydarzenie według indywidualnego scenariusza
odpowiadającego zainteresowaniom solenizanta
• podmiotom gospodarczym jest w stanie zapewnić m.in. dbałość o jakość.
Pracownicy Fundacji mogą wcielić się
w rolę tajemniczego klienta i zbadać jakość obsługi według istniejących w firmie
standardów lub opracowanego wspólnie
programu badawczego. Wyniki badań
podsumowane przez Prezesa Fundacji
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pozwolą ustalić plan naprawczy, który
obejmować może szkolenia w różnej formie, w tym spotkań warsztatowych i motywacyjno—zabawowych.

— Naszym atutem jest świeżość i zaangażowanie. Startowaliśmy w okresie pandemii i wiedzieliśmy co nas i naszych klientów
i partnerów czeka… Wielka zmiana i ciągła
zmiana… Dlatego przygotowujemy materiały dla naszych klientów do realizacji działań
wirtualnych, nie zapominając, że najważniejsze są prawdziwe relacje i nadzieja na
przyszłość — podsumowują założyciele Fundacji.
Zainteresowanych współpracą
zapraszają do kontaktu: fundacjaprzsercem@gmail.
com, tel. 603411198
oraz na facebooku
— grupa Fundacja
Pi jaR z sercem.

Zespół NOWES zasilili
Elżbieta Mazur
Koordynatorka Merytoryczna
tel. 668-335-986
e- mail: e.mazur@nowes.pl
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium
Pedagogicznego Wyższej Szkoły w Elblągu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu edukacji spersonalizowanej Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
w Warszawie.
Specjalistka w zakresie doradztwa biznesowego dla firm. Ekspert w dziedzinie funduszy
europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów),
realizacji i rozliczania projektów oraz ich koordynator.
Konsultant projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, szkoleniowych dla mikro, małych i średnich firm. Przez 6 lat pełniła funkcję
Dyrektora ds. programowych i edukacji w Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur. Sprawowała również funkcję prezesa zarządu w spółce Ad Rem.
Z ekonomią społeczną jest związana od 2015 roku
– doradca biznesowy, animacja i doradztwo dla
przedsiębiorstw społecznych, opieka biznesowa
nad podmiotami ekonomii społecznej, założyciel
przedsiębiorstwa społecznego oraz członek kadry doradczej OWES Elbląg. Posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy w samorządzie jak i w organizacjach pozarządowych. Od 3 lat prowadzi
własną firmę w branży szkoleniowej i doradczej
dla firm. Prywatnie miłośniczka dobrej książki,
rajdów rowerowych, pływania oraz górskich wędrówek.

Justyna Sikorska
Specjalistka ds. Monitoringu, Informacji i Promocji PS/
PES
tel. 503 486 480
e-mail: j.sikorska@nowes.pl
Wykształcenie: magister administracji; podyplomowo: Komunikacja i Kreowanie Wizerunku w Mediach.
Od 2009 roku wspiera przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w działaniach marketingowych oraz promocyjnych.
Twórca kreatywnego wideo. Do budowania marki firm stosuje aplikacje oraz formaty, które najłatwiej trafiają do odbiorców. Wykorzystuje w tym celu
także wiedzę i umiejętności zdobyte na stanowisku dziennikarskim w lokalnych mediach.
Specjalista ds. marketingu w wielu firmach komercyjnych na stanowisku regionalny
koordynator marketingu w Szkołach Żak w Kwidzynie, Grudziądzu, Starogardzie Gdańskim.   Praca na stanowisku specjalisty ds. marketingu w Ford Gołębiewski w Starogardzie
oraz ELPIGAZ w Gdańsku. Dziennikarz w MEDIA SKOK w Gdyni. Własna działalność
gospodarcza, Asko Sp. j. w Kwidzynie, sprzedaż usług internetowych. Praca na stanowisku
szef działu w P.P.H.U. CHORTA w Gdańsku.

Monika Liszewska
Asystentka Koordynatora Merytorycznego ds. Wsparcia
Doradczego
tel. 609 982 299
e-mail: m.liszewska@nowes.pl
W 2013 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja, a w 2017 roku studia magisterskie na kierunku
zarządzanie spec. menadżer na Uniwersytecie Gdańskim. Od
2009 r. związana z firmą P.W. Asteri, działającą pod szyldem
„Cukiernia Sowa”. Przechodziła przez wszystkie szczeble stanowisk pracy, osiągając docelowo stanowisko menadżera. Odpowiadała za organizację procesu rekrutacji pracowników, organizowała oraz przeprowadzała szkolenia wewnętrzne
oraz współtworzyła harmonogram organizacji szkoleń wyjazdowych.
Od 2016 roku prowadzi gospodarstwo rolne, w którym zajmuje się głównie ekologiczną uprawą warzyw
bez certyfikacji. W ramach pracy w gospodarstwie organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu
przetwórstwa warzyw i owoców dla okolicznych mieszkańców oraz zorganizowanych grup a także tworzy harmonogram pracy w gospodarstwie. W 2019 r. rozpoczęła
współpracę z Fundacją „Vicani”, mającą swoją siedzibę
w Mikołajkach Pomorskich, której misją jest edukacja
i pomoc kobietom z małych miejscowości. Uczestniczy
w organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów. W 2020
roku podjęła pracę jako terapeuta społeczny w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, po uprzednim wolontariacie zarówno w MOPS Dzierzgoń, jak
i Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. W ramach projektu
pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” pracuje z osobami
pozostającymi bez pracy zagrożonymi wykluczeniem
społecznym. W RTI S.A. pracuje od listopada 2020 r.

Beata Żubertowska
Doradczyni Kluczowa
tel. 531 075 456
e-mail: e.zubertowska@nowes.pl
Z wykształcenia technik administracji. Współautorka
wielu studiów wykonalności, wniosków, biznesplanów oraz
dokumentacji przetargowych. Koordynatorka projektów finansowanych ze środków UE.
Brała udział w przygotowaniach i prowadzeniu konsultacji
społecznych oraz opracowaniu strategii rozwoju dla gmin.
Wiedzę i doświadczenie z zakresu ekonomii społecznej zdobyła między innymi jako pracownik dużego i prężnie funkcjonującego przedsiębiorstwa społecznego działającego na
rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego. Koordynowała projektami
skierowanymi do osób wykluczonych społecznie oraz projektami edukacyjnymi. Wspierała
merytoryczne przedsiębiorstwa społeczne na etapie ich tworzenia oraz rozwoju. Związana
z ekonomią społeczną współpracuje z organizacjami pozarządowymi pomagając im przy
realizacji projektów społecznych.

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

Strona

8

