
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 

 

 

„PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska występuje jako 
partner w konsorcjum powołanym w celu realizacji działań na rzecz ekonomii społecznej w 
województwie śląskim, w szczególności na terenie subregionu centralno-wschodniego. 

Lider – Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia  

Partner 1 – Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY  

Partner 2 – Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”  

Partner 3 – „PRO-INWEST” S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska  

Partner konsorcjum dysponuje wykwalifikowaną kadrą merytoryczną: 

1. Animator 

2. Kluczowy Doradca Ogólny 

3. Kluczowy Doradca Biznesowy 

 

W 2018r. realizował następujące działania na rzecz ekonomii społecznej: 

- diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska, 

- inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze, 

- inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w 
formie PES 

- wymianę informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES, 

- wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, 

- inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, 

- motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii 
społecznej, 

Ponadto „PRO-INWEST” S.C realizował poniższe działania: 

- dystrybucja informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES z terenu działania OWES  
o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, o źródłach pozyskiwania środków na rozwój PS, 
o zmieniających się przepisach prawa, o osobach zagrożonych wykluczeniem, 

- inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami zainteresowanymi stworzeniem 
PES,  



- budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań 
kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających PS, 

- promocję produktów i usług PES z terenu działania OWES. 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018r. 

 

Przychody działalności OWES w roku 2018r. 

 

 Przychody Kwota Uwagi 

1. Przychody w 
ramach OWES 

7 247,48 Przychody w okresie 14.12.2018 – 31.12.2018 

 

 

Koszty działalności OWES w roku 2018r. 

 

 Koszty Kwota Uwagi 

1. Koszty w 
ramach OWES 

7 247,48 W ramach tej pozycji pokrywane były koszty 
wynagrodzeń oraz koszty administracyjne w okresie 
14.12.2018 – 31.12.2018 

 

 


