Projekt „OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dołącz do

załogi śmiałków
i podbijaj

nowe światy!
To mały krok dla ludzkości, ale wielki w Twojej karierze zawodowej!

opus.org.pl/spoldzielnie

www.

człowiek najlepsza
inwestycja

Realizator projektu:

Partner projektu:

Podejmij wyzwanie:
Połącz siły z podobnymi Tobie śmiałkami,
załóżcie działalność gospodarczą w formie
spółdzielni socjalnej i zawojujcie nią wszechświat!
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
pomoże Waszej rakiecie wystartować…
Zapewniamy:
» profesjonalne przeszkolenie
» paliwo na start (20 tys. zł/os.)
» wsparcie „Houston”, kiedy „macie problem”

OWES – wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES
Grupa docelowa:
»» osoby fizyczne (bezrobotne/niezatrudnione) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego,
»» osoby prawne (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe)
posiadające siedzibę na terenie woj. łódzkiego.
Cel: wsparcie w samozatrudnieniu osób bezrobotnych w formie spółdzielni socjalnej.
Wsparcie na etapie rekrutacji: dla zainteresowanych przystąpieniem do projektu organizujemy spotkania informacyjne oraz udzielamy doradztwa. Pomagamy wstępnie
zweryfikować pomysł na biznes oraz dowiedzieć się więcej nt. kontekstu prawno-finansowego prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu obejmuje:
»» Szkolenia i doradztwo – prawne, finansowe i biznesowe
związane z tworzeniem spółdzielni socjalnej,
»» Doradztwo psychologiczne i zawodowe,
»» Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej (20 tys. zł/os.),
»» Wsparcie Indywidualnych Doradców Spółdzielni dla nowopowstałych spółdzielni,
»» Dodatkowe środki finansowe na koszty działania spółdzielni w pierwszych
miesiącach działania (wsparcie pomostowe – do 1300 zł/mc na osobę).
Wsparcie jest kierowane do grup co najmniej pięciu osób fizycznych lub dwóch osób
prawnych chcących założyć spółdzielnię socjalną oraz do osób indywidualnych,
chcących przystąpić do istniejących już spółdzielni socjalnych.
Więcej nt. projektu na stronie:

www.opus.org.pl/spoldzielnie

Kontakt dla osób zainteresowanych założeniem lub przystąpieniem do spółdzielni –
e-mail: rekrutacja.owes@opus.org.pl lub bezpośrednio z jednym z naszych biur:
»» Łódź (główne biuro projektu), 91-415, pl. Wolności 2, lewa oficyna, II piętro,
tel. 42 231-31-01, email: opus@opus.org.pl
»» Piotrków Trybunalski, 97-300, Al. Armii Krajowej 18, pokój 209,
tel. 44 647 12 62, kom. 504 201 155, email: piotrkow@opus.org.pl
»» Skierniewice, 96-100, ul. Senatorska 25, pokój 10-11,
kom. 790-892-295, email: skierniewice@opus.org.pl
»» Sieradz, 98-200, ul. Warcka 15,
tel. 43 678-64-14, kom. 794-433-680, email: sieradz@opus.org.pl
»» Kutno, 99-300, ul. Grunwaldzka 1, I piętro, pokój 14,
tel. 24 388-14-49, kom. 502 570 822, email: kutno@opus.org.pl

