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1. Wprowadzenie i cel raportu
Prezentowany raport powstał w ramach projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały
rozwój ekonomii społecznej w Makroregionie III” nr POWR.02.09.00-IP.03-00-093/19, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Projekt realizowany jest w partnerstwie Międzynarodowego Centrum Partnerstwa - Partners
Network z siedzibą w Chrzanowie (lider projektu) ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide z
siedzibą w Poznaniu.

Raport został zaplanowany i zrealizowany w ramach Zadania 1: Działania związane z diagnozą potrzeb
w zakresie podnoszenia kompetencji poszczególnych grup pracowników OWES oraz określeniem
poziomu osiągnięcia poziomu kompetencji UP.

Celem raportu jest przestawienie wyników badania potrzeb szkoleniowo-doradczych pracowników
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), działających w makroregionie Polski, obejmującym
woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie oraz analiza jakościowa (problemowa) wyników
tego badania z ukierunkowaniem na kwestie będące podstawą dla propozycji rekomendacji w
zakresie:
➢ możliwie najbardziej praktycznej wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych i doradczych
pracowników OWES, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach: konsultant ds.
zamówień publicznych, doradca biznesowy, animator, reintegrator, doradca kluczowy oraz
koordynator merytoryczny (kierownik OWES);
➢ zidentyfikowania potrzeb i oczekiwań w zakresie szkoleń i doradztwa w tematyce
odpowiadającej w/w stanowiskom pracy;
➢ aktualnych informacji na temat luk kompetencyjnych, uwzględniających zakres obowiązków
poszczególnych pracowników w OWES;
➢ rekomendacji w zakresie merytoryki szkoleń i doradztwa proponowanych w II etapie
projektu, mając na celu uzyskanie najlepszego efektu i faktycznego wpływu na podniesienie
kompetencji kadry OWES;
➢ praktycznych wskazówek w zakresie organizacji i logistyki szkoleń, szczególnie w kontekście
aktualnej sytuacji epidemiologicznej i znacznie ograniczonych możliwości realizacji szkoleń
bezpośrednich (w salach dydaktycznych).

Wyniki przeprowadzonej diagnozy wykorzystane będą w celu opracowania ostatecznych programów,
scenariuszy szkoleń, doradztwa „szytych na miarę” rzeczywistych i aktualnych potrzeb kadry
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz opracowanie narzędzi do określenia poziomu
osiągnięcia poziomu kompetencji (pre i post testy).
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2. Metodologia diagnozy badania potrzeb szkoleniowych
Analizy danych dokonano na podstawie wyników ankiety on-line (webankieta.pl), w oparciu
kwestionariusze opracowane dla każdego z poszczególnych stanowisk w OWES tj. kierownika,
doradcy kluczowego, doradcy biznesowego, doradcy ds. zamówień publicznych, doradcy ds.
reintegracji oraz animatora. Dodatkowy siódmy kwestionariusz ankiety przygotowano dla osób
zatrudnionych (zaangażowanych) w OWES-ach na innych (nie wymienionych powyżej) stanowiskach
merytorycznych (np. ekspert ds. rozwoju lokalnego i partnerstw, ekspert/opiekun sytemu wsparcia i
inkubacji, doradca procesu szkoleniowo-doradczego, itd.),
czy stanowiskach administracyjnych (np. księgowy, specjalista ds. rozliczeń finansowych, specjalista
ds. monitoringu i ewaluacji, doradca kadrowy, specjalista ds. rekrutacji, asystent administracyjny,
itd.).
Struktura kwestionariusza była taka sama dla każdej z poszczególnych grup respondentów i zawierała
pytania:
nr 1-5: pytania ogólne: o region/województwo, w którym działa OWES, nazwę instytucji/organizacji
prowadzącej OWES, rolę w OWES (lider czy partner) oraz pytanie potwierdzające (filtrujące) czy
respondent jest zatrudniony na danym stanowisku i czy wypełnia właściwą ankietę;
nr 6-13: pytania o merytorykę szkoleń – konkretne tematy i zagadnienia zawarte w ankietach,
zostały dostosowane do specyfiki danego stanowiska (roli w OWES, zakresu obowiązków, itp.),
pytanie różnią się dla poszczególnych stanowisk. Struktura pytań, ich treść, sposób kodowania,
skalowanie, itp. są takie same we wszystkich ankietach, aby utrzymać spójność badania i
porównywalność analizy wyników;
nr 13-17: pytania dotyczą kwestii doradztwa (ogólnego i specjalistycznego), w tym zależnie od
adresatów ankiety o szczegółową tematykę doradztwa: biznesowego, marketingowego,
finansowego, z zakresu zamówień publicznych i klauzul społecznych, partnerstwa lokalnego i animacji
itp.;
nr 18: pytanie o inne, dodatkowe formy wsparcia (poza szkoleniami i doradztwem), którego
potrzebują i oczekują pracownicy OWES, w tym dotyczące bezpieczeństwa w okresie zagrożenia
epidemicznego (covid-19), kwestie techniczne prowadzenia webinarów i spotkań zdalnych, pracy
zdalnej, organizowania wsparcia w okresie pandemii itp.;
nr 19-26: pytania metryczkowe: o płeć, wiek, staż zatrudnienia w OWES, o stanowisko (jeszcze raz
filtrująco), o miejsce działania OWES (wg DEGURBA), o udział w dotychczasowych szkoleniach
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podnoszących kompetencje w ramach OWES, o korzystanie z doradztwa oraz innych form wsparcia
np. spotkań sieciujących, zespołów roboczych, wizyt studyjnych itp.;

Badanie ilościowe zostało zrealizowane w okresie listopad 2020 r. – styczeń 2021 r. Termin na
wypełnienie ankiet był kilkakrotnie wydłużany, wpływ na to miała sytuacja epidemiczna w kraju. W
tym okresie wiele OWES-ów działało wyłącznie zdalnie, część z pracowników (w tym kluczowych dla
diagnozy) przebywało na kwarantannie lub izolacji ze względu na chorobę, zakażenie covid-19 lub
kontakt z osobą zakażoną. To powodowało trudności w dotarciu do grupy respondentów i znacznie
przedłużało okres uzyskania materiału do analizy od zakładanej liczby 120 respondentów.
Ostatecznie udało się uzyskać ankiety od 102 osób – grupy z każdego województwa, ze wszystkich
OWES-ów (zarówno liderów, jak i partnerów), co w konsekwencji wynik diagnozy należy uznać za
reprezentatywny.
Pozyskane wyniki umożliwiają dobranie tematyki szkoleń i doradztwa, zgodnie z aktualnym,
rzeczywistym zapotrzebowaniem oraz zaplanowanie wsparcia w oczekiwanych przez pracowników
formach (w tym w trybie zdalnym w okresie, który uniemożliwia realizowanie szkoleń stacjonarnych).

3. Charakterystyka respondentów badania
Zgodnie z założeniami projektu, w badaniu planowano udział minimum 120 respondentów (śr. 10
osób z każdego OWES) w makroregionie III, tj. województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i
wielkopolskim.
Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane do następujących Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej:

DOLNOŚLĄSKIE

NAZWA OŚRODKA WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
LIDER

PARTNER

Dolnośląski Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej

Legnickie Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich

Sudecki Instytut Rozwoju
Regionalnego

Dolnośląski Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej

Regionalne Centrum
Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych

Centrum Przedsiębiorczości
Społecznej/Stowarzyszenie
„Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości”
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LUBUSKIE
OPOLSKIE

Dolnośląski Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej

Forum Aktywności Lokalnej

Fundacja Rozwoju Ekonomii
Społecznej
1.Stowarzyszenie Pracowników
Służb Społecznych „KRĄG” w
Lubuskie Stowarzyszenie
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Gorzowie Wlkp.
Rozwoju Regionalnego
Społecznej
2. Stowarzyszenie Wspierania
"ROZWÓJ" w Gorzowie Wlkp.
Małej Przedsiębiorczości w
Dobiegniewie
1. Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Fundacja na rzecz Collegium
2. Fundacja Rozwoju
Społecznej Zielona Góra
Polonicum
Demokracji Lokalnej Ośrodek
Regionalny w Zielonej Górze
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
1. Powiatowy Urząd Pracy w
Społecznej dla Subregionu
PROFES Spółdzielnia Socjalna
Kluczborku
Północnego
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Stowarzyszenie Miejski Klub
Społecznej Subregion Południowy i
Powiat Krapkowicki
Sportowy SUPLES z Krapkowic
Środkowy woj. Opolskiego
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie kaliskim

Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi

WIELKOPOLSKIE

Leszczyński Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii
Społecznej
Wielkopolskie Centrum Ekonomii
Solidarnej
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej ETAP
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej

n/d

Stowarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP
Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych
Fundacja Pomocy Wzajemnej
Barka
Stowarzyszenie ETAP
Wielkopolska Rada
Koordynacyjna Związek
Organizacji Pozarządowych

Miasto Leszno
n/d
Miasto Poznań
Usługi Szkoleniowe Maciej
Perzyński
1. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
2. Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu

Tabela 1. OWES zaproszone do badania (w podziale na subregiony, liderów i partnerów)

Najliczniej w badaniu ankietowym wzięli udział pracownicy OWES z woj. wielkopolskiego – 39 osób,
co stanowi 38,24% ogółu ankietowanych oraz woj. dolnośląskiego – 30 osób (29,41%).
Z woj. lubuskiego ankiety wypełniło 20 osób (19,61%), a z woj. opolskiego 13 osób (12,74%).
Najwięcej ankiet wypełnili pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim
prowadzonego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi – łącznie 14 osób oraz
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Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez partnerstwo
Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego –
ogółem ankiety wypełniło 13 osób. W badaniu nie wziął udziału Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej prowadzony przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.
Ogółem w badaniu udział wzięło 102 respondentów, co można uznać za wynik reprezentatywny.
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Wykres 1. Uczestnicy badania w podziale na województwa, w których działają OWES

Największą grupę respondentów stanowili: animatorzy (25 osób), doradcy kluczowi (24 osoby) oraz
pozostali pracownicy (25 osób). W dalszej kolejności ankiety wypełnili doradcy biznesowi (12 osób),
kierownicy OWES (8 osób) oraz doradcy ds. zamówień publicznych (4 osoby) i doradcy ds. integracji
(4 osoby).
POZOSTALI PRACOWNICY OWES
DORADCA DS. REINTEGRACJI
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ANIMATOR OWES
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Wykres 2. Uczestnicy badania w podziale na poszczególne stanowiska pracy w OWES (wg liczebności udziału)
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Wnioski:

➢ jest pewna nadreprezentatywność ankietowanych z woj. wielkopolskiego, ale jest ona
związana z dużą powierzchnią województwa oraz zwiększoną liczbą OWES, w porównaniu do
pozostałych województw – nie wpływa to na wyniki diagnozy.
Zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach w OWES (a tym samym
także ich potrzeby), są zbliżone niezależnie od województwa, w którym działają, bo to wynika
z ich zadań, akredytacji AKSES, standardów kompetencji itp. Oczywiście mogą pojawić się
pewne różnice oczekiwań, wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej w danym regionie,
specyfiki subregionu, charakterystyki PES działających na danym terenie, itp.
Z analizy wynika, że różnice są znikome, ale jeżeli jakieś istotny aspekt był charakterystyczny
dla danego regionu, zostało to zasygnalizowane w rozdziałach dotyczących potrzeb;
➢ biorąc pod uwagę, że w ramach diagnozy szczególnie zależało realizatorom projektu na
analizie potrzeb doradców biznesowych, animatorów i doradców ds. zamówień publicznych,
to rozkład respondentów jest pozytywny, bo łącznie te trzy grupy pracowników OWES
stanowią blisko połowę ogółu uczestników (41 %).

4. Syntetyczny opis wyników badania
Poniżej przedstawiamy skrócony opis diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz wynikających z niej
wniosków i rekomendacji. Umożliwi on zapoznanie się z najistotniejszymi informacjami, tzn. jakie
szkolenia są najbardziej oczekiwane w podziale na poszczególne stanowiska pracowników OWES,
jaka tematyka doradztwa jest najczęściej oczekiwana, jakie rekomendacje w zakresie organizacji
szkoleń itp.
Potrzeby szkoleniowe poszczególnych grup pracowników OWES w skrócie przedstawiają się
następująco:
1/ DORADCY BIZNESOWI
Grupa respondentów za priorytetową dla nich tematykę szkoleń uznała:
➢ rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta,
➢ pomoc w opracowaniu biznesplanu/studium wykonalności dla inwestycji PS,
➢ organizowanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych PES/PS,
➢ rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi PES/PS,
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➢ planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju,
➢ monitorowanie i ewaluacja efektywności wdrażania biznesplanu,
➢ opracowanie montażu finansowego z wykorzystaniem finansowania zwrotnego.

Tematyka zajęć warsztatowych:
➢ aktualizacja instrumentów wsparcia finansowego PES/PS (przegląd instrumentów i
omówienie obecnych warunków dostępu, zmian kryteriów itp.),
➢ rozwój PS poprzez kooperacje, partnerstwa, klastry,
➢ praktyka zaplanowania i wdrażania tworzenia kampanii promocyjnej,
➢ opracowanie i wdrażanie strategii wejścia przez PS na nowy rynek,
➢ promocja produktów/usług PS w social mediach,
➢ praktyczne opracowanie studium wykonalności dla inwestycji PES/PS.

Tematy doradztwa:
➢ zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa),
➢ prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
➢ doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności
gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (w tym
doradztwo zawodowe),
➢ poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
➢ wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą
biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a
PES/PS,
➢ przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
➢ zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
➢ pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach PFRON,
➢ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
➢ promocja produktów i usług PES z terenu działania OWES.

Oczekiwania w zakresie innego dodatkowego wsparcia:
➢ wewnętrzne spotkania integracyjne pracowników OWES,
➢ wizyty studyjne,
➢ możliwość świadczenie pracy zdalnej,
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➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line platformy wymiany informacji.

2/ DORADCY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Priorytetowa tematyka wskazana w badaniu:
➢ praktyczne aspekty udziału w postępowaniu/ofertowanie,
➢ klauzule społeczne, przepisy i praktyka,
➢ rozwijanie potencjału PES do ubiegania się o realizację zamówień publicznych poprzez
tworzenie konsorcjów spółdzielczych i klastrów,
➢ praktyczne przykłady dokumentacji postępowań,
➢ monitorowanie przetargów i zamówień źródła informacji,
➢ przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych
warunków zamówienia,
➢ rola OWES łącznika między PS a JST w kontraktowaniu usług.

Tematyka zajęć warsztatowych:
➢ trudne przypadki w PZP i scenariusze rozwiązań,
➢ klauzule społeczne dobre praktyki w JST,
➢ praktyka zamówień publicznych w PS omówienia na konkretnych przykładach,
➢ diagnoza potencjału JST na potrzeby wdrożenia instrumentu społecznie odpowiedzialnych
zamówień publicznych i przygotowania zamówienia z uwzględnieniem aspektów
społecznych.

Tematyka doradztwa:
➢ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez PS,
➢ pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
➢ społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne,
➢ motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PS,
➢ postępowania kontrolowane i znajomość najczęściej występujących uchybień w
dokumentacji,
➢ umiejętność korzystania z elektronicznych platform prowadzonych przez Zamawiających do
prowadzenia postępowań.
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Inne formy wsparcia:
➢ przekazanie PES wzorów, zapytań ofertowych,
➢ stworzenie platformy gdzie dostępne będą wzory ofert.
➢ stworzenie prostej bazy wiedzy z zakresu nowych interpretacji PZP.
➢ wewnętrzne spotkania integracyjne pracowników OWES.
➢ stworzenie forum ogólnokrajowego dla konsultantów PZP z OWES-ów.
➢ stworzenie bazy "klauzul niedozwolonych" SIWZ, wypracowanie generatora SIWZ z bazą
przykładów.

3/ ANIMATORZY
Grupa respondentów za priorytetową dla nich tematykę szkoleń uznała:
➢ skuteczne animowanie w społecznościach lokalnych inicjatyw w zakresie ES,
➢ sposoby diagnozowania potrzeb i problemów uczestników,
➢ budowanie lokalnych partnerstw na rzecz wsparcia grup inicjatywnych,
➢ analiza zasobów środowiska lokalnego, wyszukiwanie liderów, potencjału PS,
➢ partycypacja PES/ PS w realizacji projektów rewitalizacyjnych (włączenie ich w projekty),
➢ inicjowanie współpracy PES z biznesem, wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR),
➢ dokumenty strategiczne (strategie rozwoju, strategie RPS, programy współpracy JST-NGO) w
kontekście wsparcia PES/PS (dobre praktyki),
➢ sposoby motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności w PES/PS (przykłady).

Tematyka zajęć warsztatowych:
➢ praktyczne zagadnienia animacji lokalnej na rzecz ES, czynniki sukcesu,
➢ partnerstwa międzysektorowe, interdyscyplinarne zespoły kooperacyjne konkretne
przykłady,
➢ innowacyjne narzędzia współpracy z JST - nawiązywanie i utrzymanie efektywnych relacji,
➢ animacja prowadzona metodą projektową (logika interwencji, drzewo problemów/drzewo
celów),
➢ partycypacja i aktywizacja młodzieży (dobre praktyki),
➢ trwałość działań animacyjnych, oddziaływanie długoterminowe,
➢ diagnoza otoczenia - jak dobrać narzędzia, pozyskać dane, interpretować uzyskane dane.
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Wskazywana tematyka doradztwa:
➢ zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa),
➢ sieciowanie PES,
➢ obowiązki pracodawcy względem pracowników,
➢ pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES,
➢ wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Inne formy wsparcia:
➢ bieżąca robocza współpraca z innymi OWES w regionie i poza regionem,
➢ wymiana informacji z instytucjami/podmiotami polityki i integracji (ROPS, WUP, PUP, PCPR,
OPS),
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym okresie,
➢ wymiana doświadczeń z innymi Animatorami (np. forum, sieć),
➢ baza studiów przypadku, dobrych praktyk, przykładów, itp.

4/ KIEROWNICY OWES
Priorytetowa tematyka wskazana przez respondentów:
➢ zagadnienia związane z dostępnością dla os. z niepełnosprawnościami,
➢ restrukturyzacja działalności PS,
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19),
➢ nowe podmioty w sektorze ES możliwości wsparcia dla KGW i ZPCH,
➢ RODO w praktyce PES/PS.

Tematyka zajęć warsztatowych:
➢ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany) – 5 wskazań;
➢ wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES,
➢ ewaluacja efektywności wsparcia (wskaźniki oddziaływania długofalowego).

Oczekiwana tematyka doradztwa:
➢ sieciowanie PES,
➢ promocja produktów i usług PES z terenu działania OWES,
➢ budowanie klastrów i zarządzanie nimi,
➢ zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS,
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➢ współpraca ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług PS,
➢ poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert.

Oczekiwania w zakresie innego dodatkowego wsparcia:
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym okresie,
➢ wizyty studyjne,
➢ prowadzenie webinarów i spotkań zdalnych (kwestie techniczne),
➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp.

5/ DORADCY KLUCZOWI
Priorytetowa tematyka wskazana w badaniu:
➢ sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub poszczególnych stanowisk (np.
forum doradców kluczowych),
➢ prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES (z uwzględnieniem
poszczególnych form prawnych i typów PES),
➢ aspekty prawne (Ust. o samorządzie teryt. Ust. o działalności pożytku publicznego i wol., Ust.
o spółdzielniach socjalnych, aspekty finansowe i rachunkowe w ES,
➢ powołanie PES/PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów,
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19),
➢ partnerstwa lokalne, kooperacja międzysektorowa i interdyscyplinarna,
➢ zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym.

Wskazywana tematyka zajęć warsztatowych:
➢ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany),
➢ tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej),
➢ wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES,
➢ metody i instrumenty pracy trenera (praktyka umiejętności trenerskich),
➢ zarządzanie projektami,
➢ organizowanie i rozstrzyganie konkursów dotacji (procedury, praktyka).

Tematyka doradztwa:
➢ zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
➢ zewnętrzne finansowanie PES/PS (w tym metoda projektowa),
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➢ doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności
gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (w tym
doradztwo zawodowe),
➢ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
➢ budowanie klastrów i zarządzanie nimi.

Inne formy wsparcia:
➢ bieżąca robocza wymiana informacji z innymi OWES w regionie i poza regionem,
➢ wymiana informacji z instytucjami/podmiotami polityki i integracji społecznej,
➢ wizyty studyjne,
➢ udział w co najmniej jednym spotkaniu ogólnym w ciągu roku dla OWES z danego regionu.

6/ DORADCY DS. REINTEGRACJI
Za priorytetowe szkolenia zostały wskazane:
➢ opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej,
➢ przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS,
➢ diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego,
➢ zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym.

Tematyka zajęć warsztatowych:
➢ dobór narzędzi do diagnozowania potrzeb i potencjału osób wspieranych w ramach
reintegracji,
➢ praktyczne aspekty tworzenia programu reintegracji dla PS,
➢ narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej,
➢ narzędzia monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS,
➢ trudne przypadki we wsparciu reintegracyjnym,
➢ czynniki wpływające na efektywność i trwałość procesu reintegracji.

Wskazywana przez respondentów tematyka doradztwa:
➢ zarządzanie pracownikami,
➢ zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,
➢ identyfikacja nisz rynkowych,
➢ zarządzanie organizacją,
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➢ planowanie marketingowe,
➢ inicjatywy w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Inne formy wsparcia:
➢ kwestia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego (covid-19,
➢ prowadzenie webinarów i spotkań zdalnych (kwestie techniczne),
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym okresie,
➢ wizyty studyjne.

7/ POZOSTALI PRACOWNICY OWES
Grupa respondentów za priorytetową dla nich tematykę szkoleń uznała:
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19),
➢ aspekty prawne (np. Ust. o samorządzie terytorialnym, Ust. o działalności pożytku
publicznego i wol., Ust. o spółdzielniach socjalnych, aspekty finansowe i rachunkowe w ES),
➢ zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi,
➢ zarządzanie finansowe (z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów
wsparcia),
➢ RODO w praktyce PES/PS.

Wskazywana tematyka zajęć warsztatowych:
➢ zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
➢ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany),
➢ wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES,
➢ zarządzanie projektami.

Tematyka doradztwa:
➢ zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,
➢ prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
➢ pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
➢ zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
➢ pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
➢ poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert.
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Oczekiwania uczestników badania w zakresie innego dodatkowego wsparcia:
➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp.,
➢ prowadzenie webinarów i spotkań zdalnych (kwestie techniczne),
➢ kwestie bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego (covid-19),
➢ możliwość świadczenia pracy zdalnej.

Uczestników badania zapytano także o tematykę szkoleń/warsztatów „uniwersalnych” tzn.
oczekiwanych przez pracowników niezależnie od stanowiska pracy w OWES, nie przypisanych
jednoznacznie do danej roli/stanowiska w OWES, na tyle ogólnych, że są przydatne do wykonywania
wielu, różnych zadań w OWES, projektach itp.
Wśród szkoleń uniwersalnych, wskazywanych jako priorytetowe najczęściej wymieniano:
➢ rozwiązywanie konfliktów,
➢ podstawy negocjacji,
➢ praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS,
➢ monitoring i ewaluacja efektywności,
➢ praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy,
➢ wypalenie zawodowe,
➢ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany),
➢ sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub poszczególnych stanowisk,
➢ prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES,
➢ partnerstwa lokalne, kooperacje, współpraca międzysektorowa.

Wnioski:

➢ Praca w OWES na większości stanowisk wiąże się z bezpośrednim kontaktem z osobami w
PES/PS – wiele tych kontaktów jest trudnych m.in. z powodu „nadmiernych oczekiwań” i
postawy roszczeniowej wobec doradcy OWES. W tych sytuacjach bardzo potrzebne są
umiejętności komunikowania, łagodzenia konfliktów, negocjowania, motywowania itp. Te
umiejętności są przydatne w także w bieżącej, codziennej pracy zespołu OWES. Dlatego
respondenci w badaniu za istotne uznali rozwiązywanie konfliktów, podstawy negocjacji,
praktyczne zasady motywowania, praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy,
wypalenie zawodowe, itp.;
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➢ Ankietowani wskazują także na potrzebę organizowania szkoleń z zakresu planowania
strategicznego (opracowania planów, strategii), kooperacji i partnerstw interdyscyplinarnych
(międzysektorowych);
➢ Oczekiwanym temat jest także ewaluacja efektywności wparcia (m.in. sposoby
monitorowania i ewaluacji, wskaźniki efektywności długofalowego oddziaływania projektów
społecznych itp.).

5. Zestawienie zbiorcze potrzeb szkoleniowych, doradczych oraz
innych form wsparcia dla pracowników OWES
Poniższa tabela prezentuje zbiorcze wskazania pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej tematów szkoleń, doradztwa oraz innych wsparcia jako najistotniejszych w ramach
wsparcia OWES (Tabela 2):

DORADCA BIZNESOWY

DORADCA BIZNESOWY

Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów
➢ rozpoznanie potrzeb i problemów
➢ aktualizacja instrumentów wsparcia
biznesowych klienta;
finansowego PES/PS (przegląd
➢ pomoc w opracowaniu biznesplanu
instrumentów i omówienie obecnych
/studium wykonalności dla inwestycji PS;
warunków dostępu, zmian kryteriów
➢ organizowanie wsparcia w sytuacjach
itp.);
kryzysowych PES/PS;
➢ rozwój PS poprzez kooperacje,
➢ rozpoznanie zapotrzebowania rynku na
partnerstwa, klastry;
produkty i usługi PES/PS;
➢ praktyka zaplanowania i wdrażania
➢ planowanie strategiczne, tworzenie
tworzenia kampanii promocyjnej;
planu rozwoju;
➢ opracowanie i wdrażanie strategii
➢ monitorowanie i ewaluacja efektywności
wejścia przez PS na nowy rynek;
wdrażania biznesplanu;
➢ promocja produktów i/lub usług PS w
➢ opracowanie montażu finansowego z
social mediach;
wykorzystaniem finansowania
➢ praktyczne opracowanie studium
zwrotnego;
wykonalności dla inwestycji PES/PS;
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ zewnętrzne finansowanie PES (metoda
projektowa);
➢ prawne aspekty działania w sferze
➢ wewnętrzne spotkania integracyjne
ekonomii społecznej;
pracowników OWES;
➢ doradztwo branżowe, związane z
➢ wizyty studyjne;
przedmiotem prowadzonej przez PES
➢ możliwość świadczenia pracy zdalnej;
działalności gospodarczej lub statutowej
➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line,
odpłatnej (dopasowane do klienta);
platformy wymiany informacji itp.;
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DORADCA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

➢ poszukiwanie partnerów, identyfikacja
nisz rynkowych, przygotowanie ofert;
➢ wspieranie sieciowania, tworzenia
kontaktów i powiązań kooperacyjnych
między biznesem, JST, organizacjami
pozarządowymi, ośrodkami nauki a
PES/PS;
➢ przygotowywanie i praca nad
biznesplanem;
➢ zakładanie PS (z uwzględnieniem
różnorodnych form;
➢ pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych dostępnych dla PES np. w
ramach PFRON;
➢ promocja produktów i usług PES;
Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
➢ praktyczne aspekty udziału w
postępowaniu/ ofertowanie;
➢ klauzule społeczne, przepisy i praktyka;
➢ rozwijanie potencjału PES do ubiegania
się o realizację zamówień publicznych
poprzez tworzenie konsorcjów
spółdzielczych i klastrów;
➢ praktyczne przykłady dokumentacji
postępowań;
➢ monitorowanie przetargów i zamówień
źródła informacji;
➢ przygotowanie postępowania o
udzielenie zamówienia, w tym
specyfikacja istotnych warunków
zamówienia;
➢ rola OWES łącznika między PS a JST
w kontraktowaniu usług;
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego

DORADCA DS. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

➢
➢

➢
➢
➢

Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów

➢ trudne przypadki w PZP, scenariusze
rozwiązań;
➢ klauzule społeczne dobre praktyki;
➢ praktyka zamówień publicznych w PS
omówienia na konkretnych
przykładach;
➢ diagnoza potencjału JST na potrzeby
wdrożenia instrumentu społecznie
odpowiedzialnych zamówień
publicznych i przygotowania
zamówienia z uwzględnieniem
aspektów społecznych ;

Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ przekazanie PES wzorów, zapytań
pomoc w opracowaniu i składaniu
ofertowych;
ofert przez PS;
➢ stworzenie platformy dostępnych
pozyskiwanie źródeł finansowania
wzorów ofert;
działalności (m.in. produkty sektora
➢ stworzenie prostej bazy wiedzy z
finansowego);
zakresu nowych interpretacji PzP;
społecznie odpowiedzialne zamówienia
➢ wewnętrzne spotkania pracowników
publiczne;
OWES;
motywowanie do szukania zamówień i
➢ stworzenie forum ogólnokrajowego dla
składania ofert przez PS;
konsultantów PZP z OWES;
postępowania kontrolowane i znajomość
➢ baza "klauzul niedozwolonych" SIWZ,
najczęściej występujących
wypracowanie generatora SIWZ z bazą
uchybień w dokumentacji ;
➢ przykładów;
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➢ umiejętność korzystania z
elektronicznych platform prowadzonych
przez Zamawiających do prowadzenia
postępowań;

ANIMATOR OWES

ANIMATOR OWES

Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
➢ skuteczne animowanie w
społecznościach lokalnych inicjatyw
w zakresie ES;
➢ sposoby diagnozowania potrzeb i
problemów uczestników;
➢ budowanie lokalnych partnerstw na
rzecz wsparcia grup inicjatywnych;
➢ analiza zasobów środowiska lokalnego,
wyszukiwanie liderów, potencjału PS;
➢ partycypacja PES/ PS w realizacji
projektów rewitalizacyjnych (włączenie
ich w projekty);
➢ inicjowanie współpracy PES z biznesem,
wykorzystanie społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR);
➢ dokumenty strategiczne (strategie
rozwoju, strategie RPS, programy
współpracy JST-NGO) w kontekście
wsparcia PES/PS (dobre praktyki);
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego

➢ zewnętrzne finansowanie PES (w tym
metoda projektowa);
➢ sieciowanie PES/PS;
➢ obowiązki pracodawcy względem
pracowników;
➢ pozyskiwanie zewnętrznych środków
finansowych dostępnych dla PES;
➢ wsparcie w przygotowaniu wniosków;
Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
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Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów

➢ praktyczne zagadnienia animacji
lokalnej na rzecz ES, czynniki sukcesu;
➢ partnerstwa międzysektorowe,
interdyscyplinarne zespoły
kooperacyjne konkretne przykłady;
➢ innowacyjne narzędzia współpracy z
JST nawiązywanie i utrzymanie relacji;
➢ animacja prowadzona metodą
projektową (logika interwencji, drzewo
problemów/drzewo celów);
➢ partycypacja i aktywizacja młodzieży
(dobre praktyki);
➢ trwałość działań animacyjnych,
oddziaływanie długoterminowe;
➢ diagnoza otoczenia – jak dobrać
narzędzia, pozyskać dane,
interpretować uzyskane dane;
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ bieżąca robocza współpraca z innymi
OWES w regionie i poza regionem;
➢ wymiana informacji z instytucjami/
podmiotami polityki i integracji społ.
(ROPS, WUP, PUP, OPS);
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie
działalności OWES w dłuższym okresie;
➢ wymiana doświadczeń z innymi
Animatorami (np. forum, sieć);
➢ baza studiów przypadku, dobrych
praktyk, przykładów, itp.
Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów
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DORADCA
KLUCZOWY

DORADCA KLUCZOWY

KIEROWNIK OWES

KIEROWNIK OWES

➢ zagadnienia związane z dostępnością dla
osób niepełnosprawnościami;
➢ praktyczne zagadnienia planowania
➢ restrukturyzacja działalności PS;
strategicznego (strategie, plany);
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS w
➢ wykorzystywanie metod
sytuacjach kryzysowych (np. covid-19);
coachingowych w pracy OWES;
➢ nowe podmioty w sektorze ES;
➢ ewaluacja efektywności wsparcia
➢ możliwości wsparcia dla KGW i ZPCH
(wskaźniki oddziaływania
➢ RODO w praktyce PES/PS ;
długofalowego);
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ sieciowanie PES;
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie
➢ promocja produktów i usług PES z
działalności OWES;
terenu działania OWES;
➢ wizyty studyjne;
➢ budowanie klastrów i zarządzanie;
➢ prowadzenie webinarów i spotkań
➢ zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci
zdalnych (kwestie techniczne);
współpracy lokalnych podmiotów w celu
➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line
rozwoju PS;
➢ platformy wymiany informacji itp.;
➢ współpraca ze specjalistami w zakresie
projektowania produktów i usług PS;
Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów
➢ sieciowanie/ wymiana doświadczeń w
ramach OWES-ów i/lub poszczególnych
stanowisk (np. forum doradców
kluczowych);
➢ prowadzenie działalności gospodarczej i
statutowej w sferze ES (z
uwzględnieniem poszczególnych form
prawnych i typów PES);
➢ praktyczne zagadnienia planowania
➢ aspekty prawne (np. Ust. o JST,
strategicznego (strategie, plany);
Ust. o działalności PP i wol., Ust. o
➢ tworzenie biznesplanów oraz
spółdzielniach socjalnych, aspekty
marketing (w tym badanie rynku,
finansowe i rachunkowe w ES;
tworzenie strategii cenowej);
➢ powołanie PES/PS z uwzględnieniem
➢ metody coachingowe w pracy OWES;
poszczególnych form i typów;
➢ metody i instrumenty pracy trenera
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS
(praktyka umiejętności trenerskich);
w sytuacjach kryzysowych (np. covid);
➢ zarządzanie projektami;
➢ partnerstwa lokalne, kooperacja
➢ organizowanie i rozstrzyganie
międzysektorowa/interdyscyplinarna
konkursów dotacyjnych (procedury,
➢ PES o charakterze reintegracyjnym.
praktyka);
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem
różnorodnych form prawnych i typów)
➢ bieżąca robocza wymiana informacji z
➢ zewnętrzne finansowanie PES/PS
innymi OWES;
(metoda projektowa);
➢ wymiana informacji z instytucjami/
➢ doradztwo branżowe, związane z
podmiotami polityki i integracji społ.
przedmiotem prowadzonej przez PES
➢ wizyty studyjne;
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POZOSTALI PRACOWNICY
OWES

DORADCA DS.
REINTEGRACJI

DORADCA DS. REINTEGRACJI

działalności gospodarczej lub statutowej
➢ organizowanie/udział w co najmniej 1
odpłatnej (dopasowane dla konkretnego
spotkaniu/rok w dla OWES z danego
klienta;
regionu;
➢ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert
przez PS;
➢ budowanie klastrów i zarządzanie nimi;
Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów
➢ dobór narzędzi do diagnozowania
potrzeb i potencjału osób wspieranych
w ramach reintegracji;
➢ praktyczne aspekty tworzenia
➢ opracowywanie indywidualnych
programu reintegracji dla PS;
programów reintegracji społecznej;
➢ narzędzia pracy specjalisty ds.
➢ przygotowanie Indywidualnych Planów
reintegracji – instrumenty integracji
Działania dla pracowników PES i PS;
społecznozawodowej;
➢ diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w
➢ narzędzia monitoringu efektów działań
zakresie wsparcia reintegracyjnego;
reintegracyjnych w PS;
➢ zakładanie i prowadzenie PES o
➢ trudne przypadki we wsparciu
charakterze reintegracyjnym;
reintegracyjnym;
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
➢ zarządzanie pracownikami;
➢ zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie
➢ kwestia bezpieczeństwa w okresie
konfliktów;
zagrożenia epidemicznego (covid-19);
➢ identyfikacja nisz rynkowych;
➢ prowadzenie webinarów i spotkań
➢ zarządzanie organizacją;
zdalnych (kwestie techniczne);
➢ planowanie marketingowe;
➢ warsztaty planistyczne/ planowanie
➢ inicjatywy w ramach strategii społecznej
działalności OWES;
odpowiedzialności biznesu (CSR);
➢ wizyty studyjne;
Priorytetowe potrzeby/zagadnienia
Stanowisko szkoleniowe
Zagadnienia do realizacji w formie warsztatów
➢ organizowanie wsparcia dla PES/PS w
sytuacjach kryzysowych (np. covid);
➢ aspekty prawne (np. Ust. o JST, Ust. o
działalności PPiW., Ust. o spółdzielniach
➢ zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem
socjalnych, aspekty finansowe i
różnorodnych form prawnych i typów);
rachunkowe w ES);
➢ praktyczne zagadnienia planowania
➢ zarządzanie organizacją, zasobami
strategicznego (strategie, plany);
ludzkimi;
➢ wykorzystywanie metod
➢ zarządzanie finansowe;
coachingowych w pracy OWES
➢ RODO w praktyce PES/PS;
➢ zarządzanie projektami;
Potrzeby/zagadnienia w zakresie wsparcia
Stanowisko doradczego
Potrzeby w zakresie innych form wsparcia
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POZOSTALI PRACOWNICY OWES

➢ zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie
konfliktów;
➢ prawne aspekty działania w sferze
ekonomii społecznej;
➢ pozyskiwanie źródeł finansowania
działalności (m.in. produkty sektora
finansowego);
➢ zobowiązania finansowe związane z
➢ branżowe fora dyskusyjne, on-line,
prowadzoną działalnością;
platformy wymiany informacji itp.;
➢ pozyskiwanie zwrotnych instrumentów
➢ prowadzenie webinarów i (kwestie
finansowych;
techniczne);
➢ poszukiwanie partnerów, identyfikacja
➢ kwestie bezpieczeństwa w okresie
nisz rynkowych, przygotowanie danych i
zagrożenia epidemicznego (covid-19);
ofert;
➢ możliwość świadczenia pracy zdalnej;
➢ rozwiązywanie konfliktów, podstawy negocjacji;
➢ praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS;
➢ monitoring i ewaluacja efektywności;
➢ praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy, wypalenie zawodowe;
Szkolenia ogólne
➢ sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub poszczególnych
(uniwersalne)
stanowisk;
wskazywane przez
➢ prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES;
większość
➢ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany);
pracowników
➢ partnerstwa lokalne, kooperacje, współpraca międzysektorowa i
niezależnie od
interdyscyplinarna;
stanowiska w OWES
➢ zarządzanie projektami.

6. Diagnoza potrzeb doradców biznesowych
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe), doradcy biznesowi wymieniali tematykę:
• rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta – na 12 ankietowanych, 7 doradców
biznesowych uważa, że jest to priorytetowa tematyka szkoleń;
• pomoc w opracowaniu biznesplanu/studium wykonalności dla inwestycji PS – 6 wskazań;
• planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju – 6 wskazań;
• organizowanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych PES/PS – 6 wskazań;
• monitorowanie i ewaluacja efektywności wdrażania biznesplanu – 4 wskazania;
• doradztwo prawne i wsparcie w praktycznym wdrażaniu przepisów – 3 wskazania.
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doradztwo prawne i wsparcie w praktycznym wdrażaniu przepisów
monitorowanie i ewaluacja efektywności wdrażania biznesplanu
organizowanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych PES/PS
planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju
pomoc w opracowaniu biznesplanu/studium wykonalności dla inwestycji PS
rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych klienta

Wykres 4. Tematyka szkoleń priorytetowych dla doradców biznesowych

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Wśród tematyki wskazanej jako specjalistycznej np. z zakresu zagadnień finansowych, marketingu
biznesowego, itp., ankietowani doradcy biznesowi najczęściej wymieniali następujące zagadnienia:
• praktyczne opracowanie studium wykonalności dla inwestycji PES – 16 doradców wskazało,
że jest to tematyka dla nich priorytetowa;
• montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego – 7 wskazań;
• opracowanie i wdrażanie strategii wejścia przez PS na nowy rynek – 8 wskazań;
• promocja w social mediach – 8 wskazań;
• praktyka zaplanowania i wdrażania tworzenia kampanii promocyjnej – 6 wskazań.
Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie o konkretne zagadnienia z zakresu tematyki dot.
zagadnień finansowych przedstawia poniższa tabela:
Odpowiedź
praktyczne opracowanie studium wykonalności dla inwestycji PES
montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
aktualizacja instrumentów wsparcia finansowego PES/PS (przegląd
instrumentów i omówienie obecnych warunków dostępu, zmian
kryteriów itp.)
identyfikacja potencjału biznesowego PES/PS
przekształcenia (organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność gospodarczą, spółdzielni, spółki) w PS
zlecanie PES/PS realizacji usług publicznych przez JST praktyczne
aspekty kontraktowania
inne:

%

Liczba
66,67%
58,33%
41,67%

8
7
5

33,33%
33,33%

4
4

33,33%

4

8,33%

1

Tabela 3. Tematyka szkoleń z zakresu zagadnień finansowych
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W przypadku szkoleń z zakresu marketingu biznesowego najczęściej pytani doradcy wymieniano
tematykę:
Odpowiedź
opracowanie i wdrażanie strategii wejścia przez PS na nowy rynek
promocja w social mediach
praktyka zaplanowania i wdrażania tworzenia kampanii promocyjnej
działania PR-owe, w tym specyfika działań w Internecie
rozwój PS poprzez kooperacje, partnerstwa, klastry
inne:

%

Liczba
66,67%
66,67%
50,00%
41,67%
33,33%
8,33%

8
8
6
5
4
1

Tabela 4. Tematyka szkoleń z zakresu zagadnień marketingowych

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Ogólnymi tematami, które uczestniczący w diagnozie doradcy biznesowi uważają za niezbędne w
pracy przedstawia poniższa tabela:
Odpowiedź
praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS
monitoring i ewaluacja efektywności
podstawy negocjacji
praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy biznesowego
rozwiązywanie konfliktów
wypalenie zawodowe

%

Liczba
50,00%
50,00%
41,67%
41,67%
33,33%
8,33%

Tabela 5. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców biznesowych

4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Połowa uczestniczących w badaniu doradców biznesowych zgłosiła w ankiecie potrzebę szkolenia
bardziej specjalistycznego („niszowego”). Wymieniona w ramach tego pytania otwartego tematyka
to:
• Analiza wskaźnikowa;
• Lean Management;
• Ocena sytuacji PS na podstawie analizy sprawozdania finansowego i zapisów księgowych;
• Narzędzia optymalizacji stron internetowych i promocji mediów społecznościowych takich
SEO, SEM, FB Pro;
• Klauzule społeczne jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości społecznej - jak przekonać
samorządy do stosowania takich narzędzi;
• Management 3.0;
• Praktyczne wdrażanie internetowych platform sprzedażowych (sklepy internetowe);
• Facylitacja;
• Storytelling.
5/ TEMATYKA DORADZTWA:
Doradcy biznesowi najczęściej wskazywali na poniższe potrzeby tematyczne w ramach doradztwa:
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6
6
5
5
4
1

•
•
•
•
•
•
•

zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa) – 8 doradców wskazało jako
tematykę priorytetową doradztwa;
prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej – 7 wskazań;
poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert – 7;
doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności
gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta (w tym
doradztwo zawodowe) – 6 wskazań;
wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą
biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a
PES/PS – 6 wskazań;
przygotowywanie i praca nad biznesplanem – 5 wskazań;
zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów) – 4 wskazania.
zakładanie PS (z uwzględnieniem
różnorodnych form prawnych i typów)

przygotowywanie i praca nad biznesplanem
wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów
i powiązań kooperacyjnych między sferą…
doradztwo branżowe, związane z
przedmiotem prowadzonej przez PES…
poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz
rynkowych, przygotowanie danych i ofert
prawne aspekty działania w sferze ekonomii
społecznej
zewnętrzne finansowanie PES (w tym
metoda projektowa)
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Wykres 4. Tematyka doradztwa dla doradców biznesowych

6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
Na pytanie dotyczące dodatkowego wsparcia dla doradców biznesowych (poza szkoleniami i
doradztwem), respondenci wskazali:
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studia podyplomowe

wizyty studyjne (krajowe i międzynarodowe)

szkolenia certyfikowane (np. AXELOS, Prince2
Practitioner)

wewnętrzne spotkania integracyjne
pracowników OWES
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Wykres 5. Inne oczekiwane formy wsparcia dla przez doradców biznesowych

7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
12-osobową grupę respondentów, którzy brali udział w badaniu 4 osoby stanowią kobiety, 6 osób to
mężczyźni.
Większość doradców jest w wieku 41-50 lat (75%), pozostali w wieku 31-40 lat (25%), najczęściej z
ponad 4 letnim stażem pracy w OWES (67%).
Ponad połowa respondentów (58%) pracuje w OWES działającym w mieście powyżej 100 tyś.
mieszkańców.
75% doradców biznesowych w okresie ostatnich 3 lat brało udział w szkoleniach w ramach pracy w
OWES, 8 osób (67%) korzystało z doradztwa w tym okresie, większość (83%) uczestniczyła w
spotkaniach roboczych, branżowych, wizytach studyjnych itp.
Mimo obecnej sytuacji epidemicznej 7 osób preferuje szkolenia w trybie stacjonarnym, a tylko 5 osób
w trybie on-line.
Wnioski:
➢ najczęściej zgłaszane są potrzeby szkoleń „typowych” dla doradców biznesowych np.
rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych, pomoc w opracowaniu biznesplanu/studium
wykonalności dla inwestycji PS, instrumenty wsparcia finansowego PES/PS;
➢ pojawia się także nowa tematyka związana z obecną sytuacją np. organizowanie wsparcia w
sytuacjach kryzysowych PES/PS („zamrożenie” danej branży, trudności wynikające z
ograniczeń, pomoc w ramach „tarczy”, kwestie bezpieczeństwa realizowania wsparcia w
okresie pandemii,
➢ ankietowani zwracają uwagę na większą efektywność prowadzenia zajęć w formie
warsztatowej,
➢ oczekiwana tematyka doradztwa w dużej mierze jest spójna z potrzebami szkoleniowymi, z
racji tego iż często doradztwo jest wsparciem uzupełniającym (komplementarnym)
następującym po uzyskaniu pewnego zakresu wiedzy i kompetencji w ramach szkoleń;
➢ doradcy oczekują także szkoleń ogólnych w tematyce kompetencji i umiejętności
psychospołecznych doradcy biznesowego, motywowania kadry PES/PS, podstaw negocjacji i
rozwiązywanie konfliktów, wypalenia zawodowego.
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7. Diagnoza potrzeb doradców ds. zamówień publicznych
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe), doradcy ds. zamówień publicznych wymieniali tematykę:
• praktyczne aspekty udziału w postępowaniu/ofertowanie – 4 wskazania jako temat
priorytetowy;
• wsparcie pracowników JST w zakresie społ. odpowiedzialnych zamówień – 3 wskazania;
• przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) – 3 wskazania;
• monitorowanie przetargów i zamówień , źródła informacji – 2 wskazania;
• klauzule społeczne (przepisy i praktyka) – 2 wskazania;
• wprowadzenie PS do problematyki zamówień publicznych – omówienie podstaw przepisów
prawnych – 2 wskazania.
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zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym
diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego
przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS
budowanie kompetencji społecznych
budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w grupie
opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej

Wykres 6. Tematyka priorytetowa dla doradców ds. zamówień publicznych

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Ankietowani sygnalizowali potrzebę praktycznego (warsztatowego) podejścia do poniższych
zagadnień specjalistycznych:
• trudne przypadki w PzP i scenariusze rozwiązań – 3 wskazania jako temat priorytetowy;
• rola OWES łącznika między PS a JST w kontraktowaniu usług między ES a JST – 2 wskazania;
• klauzule społeczne dobre praktyki w JST – 2 wskazania;
• zasady i formy współpracy JST i PES w obszarze realizacji usług społecznych – 2 wskazania.
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Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie o konkretne zagadnienia, które powinny zostać
omówione w formie bardziej warsztatowej na praktycznych przykładach/studium przypadku,
przedstawia poniższa tabela:
Odpowiedź
trudne przypadki w PzP i scenariusze rozwiązań – praktyczny
warsztat
rola OWES łącznika między PS a JST w kontraktowaniu usług między
ES a JST
klauzule społeczne – dobre praktyki w JST
zasady i formy współpracy JST i PES w obszarze realizacji usług społ.
praktyka zamówień publicznych w PS omówienia na konkretnych
przykładach
diagnoza potencjału JST na potrzeby wdrożenia instrumentu
społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych i
przygotowania zamówienia z uwzględnieniem aspektów społ.
rozwijanie potencjału PES do ubiegania się o realizację zamówień
publicznych poprzez tworzenie konsorcjów spółdzielczych i klastrów
rynek zamówień publicznych w kontekście ubiegania się o
zamówienia publiczne przez PES

%

Liczba
75,00%

3

50,00%

2

50,00%
50,00%
25,00%

2
2
1

25,00%

1

25,00%

1

25,00%

1

Tabela 6. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców ds. zamówień publicznych

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Ogólnymi tematami, które uczestniczący w diagnozie doradcy uważają za niezbędne w pracy
przedstawia poniższa tabela:
Odpowiedź
praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy ds. PZP
rozwiązywanie konfliktów
praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS
rozwiązywanie konfliktów
wypalenie zawodowe
podstawy negocjacji

%

Liczba
50,00%
50,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

Tabela 7. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców ds. zamówień publicznych

4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Dwóch uczestniczących w badaniu doradców zgłosiło w ankiecie potrzebę szkolenia
bardziej specjalistycznego („niszowego”) w tematyce:
• zagadnienia związane z dostępności dla os. z niepełnosprawnościami;
• kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
• zasada konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych.
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5/ TEMATYKA DORADZTWA:
Doradcy ds. zamówień publicznych najczęściej wskazywali na poniższe potrzeby tematyczne w
ramach doradztwa:
• pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) – 2
wskazania;
• społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – 2 wskazania;
• prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej – 2 wskazania;
• pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez PS – 2 wskazania;
• prowadzenie działalności statutowej PES – 1 wskazanie;
• motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PS – 1 wskazanie.

praktyczne umiejętności psychospołeczne
kierownika
podstawy negocjacji
praktyczne zasady motywowania kadry
monitoring i ewaluacja efektywności
wsparcia dla PES/PS
podstawy negocjacji
rozwiązywanie konfliktów
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Wykres 7. Tematyka doradztwa dla doradców ds. zamówień publicznych

6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
Na pytanie dotyczące dodatkowego wsparcia dla doradców ds. zamówień publicznych (poza
szkoleniami i doradztwem), respondenci wskazali:
• wizyty studyjne krajowe i międzynarodowe – 3 wskazania;
• branżowe fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp. – 2 wskazania;
• kwestie bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego (covid-19) – 2 wskazania;
• szkolenia poświęcone nowej ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – 1
wskazanie;
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prowadzenie działalności statutowej PES

poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz
rynkowych, przygotowanie danych i ofert

opracowanie/modyfikacja strategii
marketingowej PES

zarządzanie organizacją
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Wykres 8. Inne oczekiwane formy wsparcia dla przez doradców ds. zamówień

7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
4-osobową grupę respondentów, którzy brali udział w badaniu 3 osoby stanowią mężczyźni oraz 2
kobieta.
Większość doradców jest w wieku 31-40 lat (75%), pozostali w wieku 41-50 lat (25%), najczęściej z
ponad 4 letnim stażem pracy w OWES (75%).
Większość respondentów (75%) pracuje w OWES działającym w mieście powyżej 100 tyś.
mieszkańców.
75% doradców w okresie ostatnich 3 lat brało udział w szkoleniach w ramach pracy w OWES, 3 osoby
(75%) również korzystało z doradztwa w tym okresie, większość (75%) uczestniczyła w spotkaniu
sieciującym, roboczym, wizycie studyjnej itp. z innymi OWES.
W obecnej sytuacji epidemicznej większość (75%) preferuje szkolenia w trybie on-line.
Wnioski:
➢ w badaniu udział wzięły tylko 4 osoby, co liczbowo to niewiele biorąc pod uwagę aż 4
województwa, więc nie można do końca stwierdzić, że jest zachowana reprezentatywność;
➢ potrzeby szkoleniowe uznane za priorytetowe związane są z praktyką postępowań,
przygotowanie SIWZ, bieżąca interpretacja prawa PZP i klauzulami społecznymi;
➢ oczekiwane doradztwo powinno dotyczyć praktyki opracowania ofert, ale także procedur
kontrolnych;
➢ wśród szkoleń ogólnych (oprócz typowej tematyki) pojawiło się zagadnienie dot.
praktycznych umiejętności psychospołecznych doradcy ds. PZP;
➢ respondenci wskazali również potrzebę organizacji wizyt studyjnych krajowych i
międzynarodowych oraz branżowych for dyskusyjnych, jako możliwość wymiany informacji,
korzystania z doświadczeń innych.
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8. Diagnoza potrzeb Animatorów OWES
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 i 4, w skali 1-5, gdzie 1
oznacza nieistotne, 5- priorytetowe), animatorzy OWES wymieniali tematykę:
• animowanie w społecznościach lokalnych inicjatyw w zakresie ES – w opinii 18 animatorów to
• tematyka priorytetowa;
• analiza zasobów środowiska lokalnego, wyszukiwanie liderów, potencjału PS – 16 wskazań;
• inicjowanie współpracy PES z biznesem, wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) – 15 wskazań;
• praktyczne sposoby diagnozowania potrzeb i problemów uczestników – 14 wskazań;
• motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności w PES/PS (przykłady) – 13
wskazań;
• wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych – 13 wskazań.
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zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym
diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego
przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS
budowanie kompetencji społecznych
budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w grupie
opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej

Wykres 9. Tematyka priorytetowa dla animatorów

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Wśród tematyki wskazanej jako specjalistycznej, ankietowani animatorzy najczęściej wymieniali
następujące zagadnienia:
Animatorzy oczekują praktycznych (w oparciu o studia przypadku i dobre praktyki) szkoleń z zakresu:
• innowacyjne narzędzia współpracy z JST - nawiązywanie i utrzymanie efektywnych relacji – 9
wskazań;
• praktyczne zagadnienia animacji lokalnej na rzecz ES studia przypadku, czynniki sukcesu itp.
– 8 wskazań;
• diagnoza otoczenia warunkiem skutecznej animacji - jak dobrać narzędzia, pozyskać dane,
interpretować uzyskane dane – 6 wskazań;
• trwałość działań animacyjnych, oddziaływanie długoterminowe – 6 wskazań;
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•

partnerstwa międzysektorowe, interdyscyplinarne zespoły kooperacyjne konkretne
przykłady – 5 wskazań.

Zestawienie odpowiedzi respondentów, które ze wskazanej tematyki, powinny zostać omówione w
formie bardziej warsztatowej na praktycznych przykładach/studium przypadku, przedstawia poniższa
tabela:
Odpowiedź
praktyczne zagadnienia animacji lokalnej na rzecz ES studia
przypadku, czynniki sukcesu itp.
diagnoza otoczenia warunkiem skutecznej animacji - jak dobrać
narzędzia, pozyskać dane, interpretować uzyskane dane,
innowacyjne narzędzia współpracy z JST - nawiązywanie i
utrzymanie efektywnych relacji,
konsultacje społeczne i dialog obywatelski - efektywne metody
stosowane w JST,
partnerstwa międzysektorowe, interdyscyplinarne zespoły
kooperacyjne konkretne przykłady,
trwałość działań animacyjnych, oddziaływanie długoterminowe,
regranting jako narzędzie wpierania inicjatyw oddolnych i grup
inicjatywnych,
grupy samopomocowe w społecznościach lokalnych dobre praktyki,
studia przypadku,
partycypacja i aktywizacja młodzieży dobre praktyki
animacja prowadzona metodą projektową (logika interwencji,
drzewo problemów/drzewo celów)
specyfika aktywizacji seniorów dobre praktyki,

%

Liczba
61,90%

13

47,62%

10

47,62%

10

38,10%

8

28,57%

6

28,57%
28,57%

6
6

28,57%

6

28,57%
19,05%

6
4

19,05%

4

Tabela 8. Tematyka szkoleń praktycznych dla animatorów, powinny zostać omówione w formie bardziej
warsztatowej na praktycznych przykładach/studium przypadku

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Ogólnymi tematami, które uczestniczący w diagnozie Animatorzy uważają za niezbędne w pracy
przedstawia poniższa tabela:
Odpowiedź
rozwiązywanie konfliktów
podstawy negocjacji
praktyczne umiejętności psychospołeczne Animatora
praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS
wypalenie zawodowe
monitoring i ewaluacja efektywności

%

Liczba
57,14%
57,14%
42,86%
42,86%
33,33%
23,81%

Tabela 9. Tematyka szkoleń ogólnych dla animatorów

4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Ośmioro uczestniczących w badaniu Animatorów zgłosiła w ankiecie potrzebę szkolenia
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12
12
9
9
7
5

bardziej specjalistycznego („niszowego”). Wymieniona w ramach tego pytania otwartego tematyka
to:
• Coaching jako metoda pracy animatora;
• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;
• Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji;
• Grywalizacja, jako metoda edukacyjna o ES;
• Wypalenie zawodowe;
• „Zwinne” zarządzanie zespołem;
• Indywidualny mentoring z zakresu bieżącego wsparcia z wyzwaniami w pracy, wyznaczaniu
celów, motywowania do pracy;
• Storytelling w mediach społecznościowych.
5/ TEMATYKA DORADZTWA:
Animatorzy najczęściej wskazywali na poniższe potrzeby tematyczne w ramach doradztwa:
• zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa) – 8 wskazań jako tematyka
priorytetowa;
• zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów) – 6 wskazań;
• wypalenie zawodowe (np. coaching) – 6 wskazań;
• sieciowanie PES – 5 wskazań;
• pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES – 4 wskazania;
• prowadzenie działalności statutowej PES – 3 wskazania.

praktyczne umiejętności psychospołeczne
kierownika
podstawy negocjacji
praktyczne zasady motywowania kadry
monitoring i ewaluacja efektywności
wsparcia dla PES/PS
podstawy negocjacji
rozwiązywanie konfliktów
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Wykres 10. Tematyka doradztwa dla animatorów

6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
Na pytanie dotyczące dodatkowego wsparcia dla animatorów OWES (poza szkoleniami i
doradztwem), respondenci wskazali:
• wewnętrzne spotkania integracyjne pracowników OWES – 8 wskazań;
• warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym okresie – 8 wskazań;
• wizyty studyjne krajowe i międzynarodowe, w celu wymiany doświadczeń – 7 wskazań;
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•
•
•

branżowe fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp. – 6 wskazań;
kwestie bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego (covid-19) – 6 wskazań.
baza studiów przypadku, dobrych praktyk, itp. – 5 wskazań.
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Wykres 11. Inne oczekiwane formy wsparcia dla animatorów

7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
W badaniu dot. grupy Animatorów OWES grupę respondentów stanowiło 25 osób, z czego większość
stanowią kobiety (21 osoby), oraz 4 animatorów to mężczyźni.
Większość respondentów jest w wieku 31-50 lat (60%), najczęściej z ponad 4-5 letnim stażem pracy w
OWES (68%).
Ponad połowa respondentów (52%) pracuje w OWES działającym w mieście powyżej 100 tyś.
mieszkańców.
68% animatorów w okresie ostatnich 3 lat brało udział w szkoleniach w ramach pracy w OWES, 9
osób (36%) korzystało z doradztwa w tym okresie, większość (64%) uczestniczyła w spotkaniach
roboczych, branżowych, wizytach studyjnych itp.
W obecnej sytuacji epidemicznej połowa osób preferuje szkolenia w trybie stacjonarnym, a druga
połowa szkolenia w trybie on-line.
Wnioski:
➢ w badaniu udział wzięło bardzo duża grupa 25 animatorów, co daje podstawę
reprezentatywności ich opinii;
➢ potrzeby szkoleniowe bezpośrednio wynikają z roli animatorów w strukturze OWES, więc
dotyczą animacji, diagnozy potrzeb i zasobów lokalnych, partnerstw międzysektorowych,
planowania strategicznego z uwzględnieniem wsparcia PES/PS.
➢ tematyką, którą można uznać za nico mniej „standardową” jest np. współpraca PES/PS z
biznesem w ramach CSR, partycypacja PS w projektach rewitalizacyjnych, aktywizacja
młodzieży, regranting;
➢ oczekiwane doradztwo dotyczyć ma przede wszystkim pozyskiwania środków zewnętrznych
na inicjatywy PES/PS (metody projektowej, opracowania wniosków);
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➢ z listy szkoleń ogólnych (uniwersalnych) animatorzy najczęściej wybierali te najbardziej
przydatne im w pracy w społecznościach tj. podstawy negocjacji, rozwiązywanie konfliktów,
wypalenie zawodowe;
➢ wiele odpowiedzi animatorów na pyt. otwarte wskazuje na praktyczne efekty wymiany
informacji i doświadczeń (np. przy pomocy organizowanych wizyt studyjnych, tworzonych
platform wymiany informacji między OWES, itp.).

9. Diagnoza potrzeb kierowników OWES
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe), kierownicy OWES wymieniali tematykę:
• organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19) – 3 wskazania;
• nowe podmioty w sektorze ES możliwości wsparcia dla KGW i ZPCH – 3 wskazania;
• wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES – 3 wskazania;
• zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi – 3 wskazania;
• analiza ryzyka metodą M_O_R (wg. standardu Management of Risk) – 3 wskazania;
• restrukturyzacja działalności – 2 wskazania.
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zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym
diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego
przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS
budowanie kompetencji społecznych
budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w grupie
opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej

Wykres 12. Tematyka priorytetowa dla kierowników OWES

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Wśród tematyki – jako specjalistyczną, ankietowani wskazali następujące zagadnienia:
• wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES – 3 wskazania;
• zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi – 3 wskazania;
• analiza ryzyka metodą M_O_R (wg. standardu Management of Risk) – 3 wskazania;
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•
•

restrukturyzacja działalności – 2 wskazania;
ewaluacja efektywności wsparcia (wskaźniki oddziaływania długofalowego) – 2 wsksazania.

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Z listy szkoleń ogólnych kierownicy OWES najczęściej wskazywali jako priorytetowe:
• rozwiązywanie konfliktów – 3 wskazania;
• podstawy negocjacji – 3 wskazania;
• monitoring i ewaluacja efektywności wsparcia dla PES/PS – 2 wskazania;
• praktyczne zasady motywowania kadry – 2 wskazania;
• podstawy negocjacji – 2 wskazania;
• praktyczne umiejętności psychospołeczne kierownika – 2 wskazania.

praktyczne umiejętności psychospołeczne
kierownika
podstawy negocjacji
praktyczne zasady motywowania kadry
monitoring i ewaluacja efektywności
wsparcia dla PES/PS
podstawy negocjacji
rozwiązywanie konfliktów
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Wykres 13. Tematyka szkoleń ogólnych dla kierowników OWES

4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Dwóch ankietowanych kierowników OWES wskazało zainteresowanie szkoleniami
• Test Galloupa, wykorzystanie posiadanych talentów w pracy na konkretnym stanowisku;
• zamówienia publiczne prowadzone przez czynnego praktyka.
5/ TEMATYKA DORADZTWA:
•
•
•
•
•

zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa) – 4 wskazania;
sieciowanie PES – 3 wskazania;
wypalenie zawodowe (np. coaching) – 2 wskazania;
budowanie klastrów i zarządzanie nimi – 2 wskazania;
poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert – 2
wskazania.
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6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
W ramach innych (pozaszkoleniowych) form wsparcia, kierownicy OWES wskazywali najczęściej:
• wizyty studyjne krajowe i zagraniczne – 4 wskazania;
• branżowe fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp. – 4 wskazania;
• prowadzenie webinarów i spotkań zdalnych (kwestie techniczne) – 2 wskazania;
• warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym okresie – 2 wskazania;
• studia podyplomowe, szkolenia certyfikowane – 2 wskazania.

prowadzenie działalności statutowej PES

poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz
rynkowych, przygotowanie danych i ofert
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Wykres 14. Inne oczekiwane formy wsparcia dla kierowników OWES

7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
8-osobową grupę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 7 osób stanowią kobiety, 1 osoba to
mężczyzna.
Połowa respondentów jest w wieku 41-50 lat, połowa w wieku 31-40 lat, wszyscy z ponad 5 letnim
stażem pracy w OWES.
Połowa respondentów pracuje w OWES działającym w mieście powyżej 100 tyś. mieszkańców.
Wszyscy kierownicy w okresie ostatnich 3 lat brało udział w szkoleniach w ramach pracy w OWES, 7
osób korzystało z doradztwa w tym okresie, większość (75%) uczestniczyła w spotkaniach roboczych,
branżowych, wizytach studyjnych itp. z innymi OWES.
Większość respondentów (87%) preferuje szkolenia w trybie on-line.
Wnioski:
➢ wśród tematów szkoleń oczekiwanych przez kierowników OWES pojawiły się zagadnienia
dotychczas nie wymieniane m.in. restrukturyzacja działalności PS, możliwości wsparcia dla
KGW i ZPCH, praktyczne wdrażanie RODO w PES/PS, organizowanie wsparcia dla
PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19);
➢ wśród oczekiwanych szkoleń ogólnych wskazano m.in. rozwiązywanie konfliktów, podstawy
negocjacji czy monitoring i ewaluacja efektywności wsparcia dla PES/PS;
➢ oczekiwane tematy doradztwa głównie dotyczą sieciowania, zewnętrznego finansowania
PES;
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➢ kierownicy OWES są grupą, która (jak wynika z deklarowanego udziału w szkoleniach,
doradztwie, spotkaniach roboczych, sieci współpracy itp.), w największym stopniu dotychczas
korzystała z możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji w ramach pracy w OWES;

10. Diagnoza potrzeb doradców kluczowych
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe), doradcy kluczowi wymieniali tematykę:
• praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany) – 11 wskazań;
• powołanie PES/PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów – 8 wskazań;
• prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES (z uwzględnieniem
poszczególnych form prawnych i typów PES) – 8 wskazań;
• budowanie marki, uzyskanie znaku jakości, certyfikowanie PS – 8 wskazań;
• monitorowanie wsparcia, kamienie milowe w projektach itp. – 7 wskazań;
• sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub poszczególnych stanowisk (np.
forum doradców kluczowych) – 5 wskazań;
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Wykres 14. Tematyka priorytetowa dla doradców kluczowych

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Najbardziej oczekiwane przez doradców kluczowych szkolenia w formule warsztatowej, możliwie jak
najbardziej praktycznej to:
• praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany) – 4 wskazania;
• tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej)
– 4 wskazania;
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•
•
•

zarządzanie finansowe(z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych) – 3 wskazania;
praktyczne zagadnienia planowania strategicznego – 2 wskazania
wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES – 2 wskazania;
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Wykres 15. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców kluczowych

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Szkolenia ogólne z największą częstością wskazań jako priorytetowe w opinii doradców kluczowych
prezentuje poniższy wykres:

prowadzenie działalności statutowej PES

poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz
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Wykres 16. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców kluczowych
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4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Ponad połowa uczestniczących w badaniu doradców kluczowych zgłosiła w ankiecie potrzebę
szkolenia bardziej specjalistycznego („niszowego”). Wymieniona w ramach tego pytania otwartego
tematyka to:
Odpowiedzi indywidualne doradców
Dostępność architektury/strony www dla osób z niepełnosprawnościami
pisanie projektów w celu pozyskiwania źródeł finansowych dla NGO
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Postępowanie upadłościowe i likwidacyjne w PES (z uwzględnieniem różnych form prowadzenia
działalności)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (poziom zaawansowany)
Rachunkowość przedsiębiorstwa
Aspekty formalno-prawne w kontekście dokumentów (polityka rachunkowości, instrukcja kasowa
itp.)
Tabela 10. Tematyka szkoleń „niszowych” dla doradców kluczowych

5/ TEMATYKA DORADZTWA:
Doradcy kluczowi najczęściej wskazywali na poniższe potrzeby tematyczne w ramach doradztwa:
• zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów) – 8 wskazań;
• zewnętrzne finansowanie PES/PS (w tym metoda projektowa) – 8 wskazań;
• wypalenie zawodowe (np. coaching) – 7 wskazań;
• rejestrowanie działalności PES – 5 wskazań;
• sieciowanie PES – 3 wskazania.
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Wykres 17. Tematyka doradztwa dla doradców kluczowych

6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
Na pytanie dotyczące dodatkowego wsparcia dla doradców kluczowych (poza szkoleniami i
doradztwem), respondenci wskazali:
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Wykres 18. Inne oczekiwane formy wsparcia dla doradców kluczowych

7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
24-osobową grupę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu połowę stanowią kobiety, połowę
mężczyźni.
Prawie połowa doradców jest w wieku 41-50 lat (46%), najczęściej z ponad 5 letnim stażem pracy w
OWES (46%).
Wszyscy doradcy w okresie ostatnich 3 lat brali udział w szkoleniach w ramach pracy w OWES, 16
osób (67%) korzystało z doradztwa w tym okresie, większość (86%) uczestniczyła w spotkaniach
roboczych, branżowych, wizytach studyjnych itp. z innymi OWES.
Mimo obecnej sytuacji epidemicznej 14 osób preferuje szkolenia w trybie stacjonarnym, 10 osób w
trybie on-line.
Wnioski:
➢ wśród tematów priorytetowych podkreślana jest kwestia „branżowego” sieciowania i
wymiany doświadczeń w gronie doradców kluczowych;
➢ zagadnienia, które są najczęściej rekomendowane do prowadzenie w bardziej warsztatowej
praktycznej formie to planowanie strategiczne (opracowanie strategii) oraz tworzenie
biznesplanów;
➢ wśród oczekiwanych szkoleń ogólnych wskazano najczęściej rozwiązywania konfliktów i
wypalenie zawodowe;
➢ oczekiwana tematyka doradztwa to zakładanie PES/PS i ich zewnętrzne instrumenty
finansowania;
➢ większy odsetek ankietowanych doradców kluczowych (od deklarowanego przez inne grupy
pracowników OWES, oprócz kierowników) brał udział w szkoleniach związanych z
zatrudnieniem w OWES w okresie ostatnich 3 lat. Podobnie duża grupa uczestniczyła w
innych formach wsparcia (spotkaniach, forach, wizytach itp.), natomiast w mniejszym stopniu
korzystali z doradztwa.
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11. Diagnoza potrzeb doradców ds. reintegracji
1/ SZKOLENIA PRIORYTETOWE:
Jako najbardziej oczekiwaną (tzn. mającą najwięcej wskazań na wartość 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe), doradcy ds. integracji wymieniali tematykę:
• opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej – 2 wskazania;
• budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów w grupie – 2 wskazania;
• budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i
rozwiązywania konfliktów – 2 wskazania;
• przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla pracowników PES i PS – 2 wskazania;
• diagnoza potrzeb PS i pracowników PS w zakresie wsparcia reintegracyjnego – 2 wskazania;
• zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym – 2 wskazania.
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Wykres 19. Tematyka priorytetowa dla doradców ds. reintegracji

2/ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:
Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie o konkretne zagadnienia, którą reintegratorzy
chcą poznawać w formie praktycznych, konkretnych przykładów:
Odpowiedź
czynniki wpływające na efektywność i trwałość procesu reintegracji
dobór narzędzi do diagnozowania potrzeb i potencjału osób
wspieranych w ramach reintegracji
praktyczne aspekty tworzenia programu reintegracji dla PS
indywidualne plany reintegracji dla osób zatrudnionych w PS
możliwości zatrudnienia (z jednostki reintegracyjnej do PS)
narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji -instrumenty integracji
społeczno-zawodowej
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%
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50,00%
25,00%

2
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25,00%
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narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań
reintegracyjnych w PS
trudne przypadki we wsparciu reintegracyjnym

25,00%

1

25,00%

1

Tabela 11. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców ds. reintegracji

3/ SZKOLENIA OGÓLNE:
Szkolenia ogólne najczęściej wskazywane jako przydatne w pracy OWES przez reintegratorów
wskazuje poniższa tabela:
Odpowiedź
praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS
rozwiązywanie konfliktów
praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy ds. PZP
wypalenie zawodowe

%

Liczba
100,00%
50,00%
25,00%
25,00%

Tabela 12. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców ds. reintegracji

4/ SZKOLENIA „NISZOWE”:
Wszyscy uczestniczący w badaniu doradcy ds. reintegracji zgłosili w ankiecie potrzebę szkolenia
bardziej specjalistycznego („niszowego”). Wymieniona w ramach tego pytania otwartego tematyka
to:
Odpowiedź
Praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Coaching
Praca z osobami z wadami ogólnorozwojowymi.
Tworzenie klastrów
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Nawiązywanie współpracy z JST w zakresie tworzenia przez nie PES/PS
Tabela 13. Tematyka szkoleń „niszowych” dla doradców ds. reintegracji

5/ TEMATYKA DORADZTWA:
Najczęściej wybierana tematyka doradztwa przed doradców ds. reintegracji to:
• zarządzanie organizacją – 2 wskazania;
• opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES – 2 wskazania;
• poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert – 2
wskazania;
• prowadzenie działalności statutowej PES – 2 wskazania;
• zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa) – 2 wskazania.
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Wykres 19. Tematyka doradztwa dla doradców ds. reintegracji

6/ INNE OCZEKIWANE FORMY WSPARCIA:
Ankietowani doradcy zgłaszali niewiele wniosków dotyczących dodatkowych form wsparcia, być
może wynika to z faktu krótkiego okresu zatrudnienia w OWES. Zgłaszane w ankietach potrzeby
dotyczyły poniższej tematyki :
• wizyty studyjne – 2 wskazania;
• staże w dobrze funkcjonujących PR/PES/PS.
7/ INNE ISTOTNE INFORMACJE:
4-osobową grupę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 3 osób stanowią kobiety, 1 osoba to
mężczyzna.
Większość doradców jest w wieku 31-40 lat (75%), pozostali w wieku 51-60 lat (25%), najczęściej z 12 letnim stażem pracy w OWES.
Ponad połowa respondentów (58%) pracuje w OWES działającym w mieście powyżej 100 tyś.
mieszkańców.
Połowa doradców biznesowych w okresie ostatnich 3 lat brało udział w szkoleniach w ramach pracy
w OWES, 2 osoby (50%) korzystało z doradztwa w tym okresie i również 2 osoby (50%) uczestniczyła
w spotkaniach roboczych, branżowych, wizytach studyjnych itp.
W obecnej sytuacji epidemicznej 2 osoby preferują szkolenia w trybie stacjonarnym oraz 2 osoby w
trybie on-line.
Wnioski:
➢ zdecydowana większość oczekiwanego wsparcia ze strony doradców ds. reintegracji dotyczy
opracowania, wdrażania i oceny efektów programów reintegracji społecznej, w tym
umiejętności badania potrzeb, znajomości efektywnych i trwałych instrumentów integracji
społeczno-zawodowej, wskaźników efektów wsparcia itp.;
➢ oczekiwane zajęcia w formie warsztatowej (dobre praktyki, studia przypadku) także dotyczą
tej tematyki;
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➢ najczęściej wskazywane szkolenia ogólne to podstawy negocjacji i rozwiązywanie konfliktów,
czyli dotyczą praktycznych umiejętności interpersonalnych potrzebnych w bieżącej pracy
reintegratora np. w ramach współpracy z podmiotami o charakterze reintegracyjnym;
➢ większość z ankietowanych reinegratorów ma krótki staż pracy w OWES, co może być
korzystne w kontekście udziału w proponowanym w ramach projektu wsparciu w zakresie
podnoszenia kompetencji potrzebnych na tym stanowisku (duży poziom motywacji do
doskonalenia zawodowego);
➢ udział reintegratorów w grupie docelowej uczestników szkoleń projektowych i korzystających
z doradztwa może być większy od ich odsetka udziału w diagnozie, bo w od 2021 roku
planowane jest zatrudnienie doradców ds. reintegracji w kolejnych OWES.

12. Tematyka szkoleń wskazywanych niezależnie od zajmowanego
stanowiska pracy w OWES
Wśród szkoleń uniwersalnych, wskazywanych jako priorytetowe, niezależnie od zaangażowania w
działania OWES i stanowiska pracy najczęściej wymieniane były:
• rozwiązywanie konfliktów;
• podstawy negocjacji;
• praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS;
• monitoring i ewaluacja efektywności;
• praktyczne umiejętności psychospołeczne doradcy;
• praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany);
• wypalenie zawodowe;
• sieciowanie/wymiana doświadczeń z innymi OWES-ami;
• partnerstwa lokalne, kooperacje, współpraca międzysektorowa.
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Wykres 20. Tematyka szkoleń ogólnych „uniwersalnych” dla różnych stanowisk pracy w OWES

Wnioski:
➢ w ramach bieżącego zaangażowania w działalność OWES bardzo istotna jest umiejętność
pracy z ludźmi (liderami PES/PS, przedstawicielami JST, instytucji i podmiotów integracji
społecznej itp.). Wśród nich są osoby, które mają nadmierne oczekiwania wobec OWES
(szczególnie w kontekście finansowania działań), stąd może dochodzić do nieporozumień na
linii pracownik OWS a beneficjenci. Dlatego ważne są praktyczne umiejętności łagodzenia
konfliktów, negocjowania, motywowania i inne umiejętności psychospołeczne doradcy;
➢ ze względu na zadaniowy i projektowy charakter pracy w OWES (presja czasu,
odpowiedzialność za osiągnięcie wskaźników itp.) praktycznego znaczenia nabiera radzenie
sobie z wypaleniem zawodowym itp.;
➢ zagadnienia planowania strategicznego i partnerstw lokalnych są ze sobą powiązane, bo
efektywne wsparcie PES/PS powinno wynikać z planu (strategii), zakładających współpracę
różnych sektorów (JST – NGO – biznes) i różnych instytucji i podmiotów (kooperacja
interdyscyplinarna).
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13. Rekomendacje w zakresie realizowanego wsparcia w czasie
pandemii covid-19
Niewątpliwe sytuacja epidemiologiczna w kraju i obostrzenia związane z ryzykiem zakażenia covid-19
mają obecnie (w prawdopodobnie także co najmniej do polowy 2021 roku) negatywny wpływ na
możliwość realizowania większości form wsparcia w formie stacjonarnej. W związku z tym kilka pytań
w formularzu ankiety poświęcono na uzyskanie opinii pracowników OWES na temat możliwości
realizowania wsparcia projektowego.
Analiza odpowiedzi na pytanie o preferowana formę szkoleń w ramach projektu w warunkach
obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju mniej więcej połowa wskazała na tryb zdalny, druga
połowa na szkolenia w formie tradycyjnej z bezpośrednim udziałem trenera/wykładowcy,
realizowanych na salach szkoleniowych, w wymaganym dystansie i z zachowaniem zalecanych
środków bezpieczeństwa.

Wnioski:
Trudno obecnie przewidywać jaki będzie rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju i związane z nim
ryzyko kontynuowania ograniczeń w realizacji różnej działalności, w tym szkoleniowej i doradczej.
Oprócz brania pod uwagę rządowych obostrzeń, organizatorzy wsparcia (także trenerzy, doradcy,
konsultanci itp.) powinni każdorazowo brać pod uwagę uwarunkowania regionalne/lokalne oraz
preferencje i rekomendacje uczestników projektu, co powinno być na bieżąco badane.

14. Zestawienie tabel i wykresów
Tabela 1. OWES zaproszone do badania (w podziale na subregiony, liderów i partnerów);
Wykres 1. Uczestnicy badania w podziale na województwa, w których działają OWES;
Wykres 2. Uczestnicy badania w podziale na poszczególne stanowiska pracy w OWES (wg. liczebności
udziału);
Tabela 2. Tematyka szkoleń, doradztwa oraz innych form wsparcia w oparciu o analizę potrzeb dla
poszczególnych stanowisk pracy w OWES;
Wykres 3. Tematyka szkoleń priorytetowych dla doradców biznesowych;
Tabela 3. Tematyka szkoleń z zakresu zagadnień finansowych;
Tabela 4. Tematyka szkoleń z zakresu zagadnień marketingowych;
Tabela 5. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców biznesowych;
Wykres 4. Tematyka doradztwa dla doradców biznesowych;
Wykres 5. Inne oczekiwane formy wsparcia dla przez doradców biznesowych;
Wykres 6. Tematyka priorytetowa dla doradców ds. zamówień publicznych;
Tabela 6. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców ds. zamówień publicznych;
Tabela 7. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców ds. zamówień publicznych;
Wykres 7. Tematyka doradztwa dla doradców ds. zamówień publicznych;
Wykres 8. Inne oczekiwane formy wsparcia dla przez doradców ds. zamówień;
Wykres 9. Tematyka priorytetowa dla animatorów;
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Tabela 8. Tematyka szkoleń praktycznych dla animatorów, powinny zostać omówione w formie
bardziej warsztatowej na praktycznych przykładach/studium przypadku;
Tabela 9. Tematyka szkoleń ogólnych dla animatorów;
Wykres 10. Tematyka doradztwa dla animatorów;
Wykres 11. Inne oczekiwane formy wsparcia dla animatorów;
Wykres 12. Tematyka priorytetowa dla kierowników OWES;
Wykres 13. Tematyka szkoleń ogólnych dla kierowników OWES;
Wykres 14. Tematyka priorytetowa dla doradców kluczowych;
Wykres 15. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców kluczowych;
Wykres 16. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców kluczowych;
Tabela 10. Tematyka szkoleń „niszowych” dla doradców kluczowych;
Wykres 17. Tematyka doradztwa dla doradców kluczowych;
Wykres 18. Inne oczekiwane formy wsparcia dla doradców kluczowych;
Tabela 11. Tematyka szkoleń praktycznych dla doradców ds. reintegracji;
Tabela 12. Tematyka szkoleń ogólnych dla doradców ds. reintegracji;
Tabela 13. Tematyka szkoleń „niszowych” dla doradców ds. reintegracji;
Wykres 19. Tematyka doradztwa dla doradców ds. reintegracji;
Wykres 20. Tematyka szkoleń ogólnych „uniwersalnych” dla różnych stanowisk pracy w OWES.

15. Załączniki do raportu
Kwestionariusz ankiety użytej w badaniu – do badania użytych zostało 7 ankiet – poniżej
przykład ankiety kierowanej do Animatorów OWES:
Szanowni Państwo,
prosimy o wypełnienie ankiety przeznaczonej dla osób zatrudnionych w OWES-ach w woj.
dolnośląskim, lubuskim, opolskim i wielkopolskim. Celem badania jest uzyskanie praktycznych
informacji w zakresie tematyki przeznaczonych dla Państwa szkoleń, doradztwa, konsultacji i innych
formy wsparcia merytorycznego. Wnioski z diagnozy potrzeb bezpośrednio posłużą do wdrożenia
konkretnych (zgodnych z Waszym indywidualnym zapotrzebowaniem) programów szkoleniowych w
ramach projektu „Profesjonalna kadra OWES szansą na trwały rozwój ekonomii społecznej w
Makroregionie III” (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER) realizowanego przez
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network w Chrzanowie. Na Państwa odpowiedzi
czekamy do 23.11.2020 r.

1. Proszę zaznaczyć w którym woj. Pana/i OWES posiada akredytację:
1. dolnośląskim

2. lubuskim

3. opolskim

4. wielkopolskim

2. Jest Pan/i zatrudniony/a w instytucji/podmiocie, który jest:
1. liderem OWES-a

2. partnerem OWES-a

3. Proszę wpisać nazwę Lidera OWES, w którym jest Pan/i zatrudniony/a: …
4. Proszę wpisać nazwę Partnera/ów OWES, w którym jest Pan/i zatrudniony/a: …
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5. Czy jest Pan/i zatrudniony/a w OWES jako ANIMATOR:
tak (kontynuuje wywiad)
nie (kończy wypełnianie ankiety)
6. Które z poniższych zadań Animatora uważa Pan/i za najistotniejsze w ramach wsparcia
PES (przypisać im 5 pkt. w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ animowanie w społecznościach lokalnych inicjatyw w zakresie ES
2/ praktyczne sposoby diagnozowania potrzeb i problemów uczestników
3/ analiza zasobów środowiska lokalnego, wyszukiwanie liderów, potencjału PS
4/koordynowanie kontaktów, przepływu komunikacji, integrowanie mieszkańców
5/ wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych
6/ Inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających
rozpocząć działalność w formie podmiotu ekonomii społecznej
7/ opracowanie planu wsparcia dla grup inicjatywnych
8/ budowanie lokalnych partnerstw na rzecz wsparcia grup inicjatywnych
9/ pełnienie funkcji „łącznika” pomiędzy społecznością lokalną/ grupą
inicjatywną/liderami a OWES, ROPS i innymi instytucjami integracji społ.
10/ pełnienie roli „rzecznika” grupy inicjatywnej w kontaktach z JST
11/ działania służące wpisaniu wsparcia PES/PS w lokalne dokumenty strategiczne
(strategie rozwoju, strategie RPS, programy współpracy JST-NGO )
12/ wpływanie na JST w celu uwzględnienia wsparcia lokalnych PES/ PS w ramach
realizacji projektów rewitalizacyjnych (włączenie ich w projekty)
13/ inicjowanie współpracy PES z biznesem, w tym przy wykorzystanie CSR
14/ motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności na rzecz
rozwoju PES
15/ moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku.
16/ wymiana doświadczeń z innymi Animatorami (np. forum, sieć)
17/ baza studiów przypadku, „dobrych praktyk”, keysów itp.
18/ inne ważne (jakie?)…………………….
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7. W ramach tych pięciu zadań, które uznał Pan/i za priorytetowe proszę określić swoje
indywidualne potrzeby jako Animatora:
Zadanie1
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 2
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 3
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 4
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
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Zadanie 5

umiejętności praktyczne: ………………………………………….
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….

8. Jakimi konkretnymi zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej ANIMACJI jest Pan/i
najbardziej zainteresowany (proszę wybrać maks. do trzech tematów najbardziej potrzebnych)
1/ praktyczne zagadnienia animacji lokalnej na rzecz ES – studia przypadku, czynniki sukcesu itp.
2/ diagnoza otoczenia warunkiem skutecznej animacji - jak dobrać narzędzia, pozyskać dane,
interpretować uzyskane dane,
3/ partnerstwa międzysektorowe, interdyscyplinarne zespoły kooperacyjne – konkretne przykłady,
4/ innowacyjne narzędzia współpracy z JST - nawiązywanie i utrzymanie efektywnych relacji,
5/ ocena efektywności działań animacyjnych – monitoring i ewaluacja,
6/ trwałość działań animacyjnych, oddziaływanie długoterminowe,
7/ animacja prowadzona metodą projektową (logika interwencji, drzewo problemów/drzewo celów)
8/ planowanie strategiczne – podstawie zagadnienia dotyczące opracowania strategii, uwzględnienie
ES w planowaniu rozwoju lokalnego,
9/ regranting jako narzędzie wpierania inicjatyw oddolnych i grup inicjatywnych,
10/ grupy samopomocowe w społecznościach lokalnych – dobre praktyki, studia przypadku,
11/ konsultacje społeczne i dialog obywatelski - efektywne metody stosowane w JST,
12/ specyfika aktywizacji seniorów – dobre praktyki,
13/ partycypacja i aktywizacja młodzieży – dobre praktyki ,
14/ inne (jakie?): …

9. Które z poniższych zagadnienia według Pana/i powinny zostać omówione w formie
bardziej warsztatowej na praktycznych przykładach/studium przypadku (proszę wybrać
maks. do pięciu tematów najbardziej potrzebnych i oczekiwanych):
1/ praktyczne zagadnienia animacji lokalnej na rzecz ES – studia przypadku, czynniki sukcesu itp.
2/ diagnoza otoczenia warunkiem skutecznej animacji - jak dobrać narzędzia, pozyskać dane,
interpretować uzyskane dane,
3/ partnerstwa międzysektorowe, interdyscyplinarne zespoły kooperacyjne – konkretne przykłady,
4/ innowacyjne narzędzia współpracy z JST - nawiązywanie i utrzymanie efektywnych relacji,
5/ ocena efektywności działań animacyjnych – monitoring i ewaluacja,
6/ trwałość działań animacyjnych, oddziaływanie długoterminowe,
7/ animacja prowadzona metodą projektową (logika interwencji, drzewo problemów/drzewo celów)
8/ planowanie strategiczne – podstawie zagadnienia dotyczące opracowania strategii, uwzględnienie
ES w planowaniu rozwoju lokalnego,
9/ regranting jako narzędzie wpierania inicjatyw oddolnych i grup inicjatywnych,
10/ grupy samopomocowe w społecznościach lokalnych – dobre praktyki, studia przypadku,
11/ konsultacje społeczne i dialog obywatelski - efektywne metody stosowane w JST,
12/ specyfika aktywizacji seniorów – dobre praktyki,
13/ partycypacja i aktywizacja młodzieży – dobre praktyki

10. Jakimi INNYMI tematami przydatnymi w pracy Animatora Pan/i najbardziej
zainteresowany (proszę wybrać maks. do trzech tematów najbardziej potrzebnych i oczekiwanych):
1/ praktyczne zasady motywowania kadry PES/PS
2/ rozwiązywanie konfliktów
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3/ podstawy negocjacji
4/ praktyczne umiejętności psychospołeczne Animatora
5/ monitoring i ewaluacja efektywności
6/ wypalenie zawodowe
7/ inne (jakie?)
11. Jakiego wsparcia szkoleniowego w kontekście potrzeb całego zespołu OWES
potrzebujecie najbardziej. Proszę wybrać maks. 10 tematów szkoleń (przypisać im 5 pkt. w
skali 1-5, gdzie 1 oznacza nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ badanie satysfakcji „klientów” OWES
1 2 3 4 5
2/ system oceny pozwalający na mierzenie jakości realizowanych usług OWES

1

2

3

4 5

3/ sposoby ewaluacji efektów działania OWES i trwałości wsparcia PES

1

2

3

4 5

4/ monitorowanie wsparcia, kamienie milowe w projektach itp.

1

2

3

4 5

5/ działania informacyjne, w tym promowanie oferty OWES

1

2

3

4 5

6/ budowanie marki, uzyskanie znaku jakości, certyfikowanie PS

1

2

3

4 5

7/ praktyczne zagadnienia planowania strategicznego (strategie, plany)

1

2

3

4 5

8/ partnerstwa lokalne, kooperacja międzysektorowa i interdyscyplinarna

1

2

3

4 5

9/sieciowanie/ wymiana doświadczeń w ramach OWES-ów i/lub
poszczególnych stanowisk (np. forum doradców biznesowych)

1

2

3

4 5

10/ powołanie PES/PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów 1

2

3

4 5

11/ prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ES (z
uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES)

1

2

3

4 5

12/ zarządzanie finansowe(z uwzględnieniem zwrotnych i bezzwrotnych)

1

2

3

4 5

13/ aspekty prawne(np. Ust. o samorządzie teryt. Ust. o działalności pożytku

1

2

3

4 5

14/ tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku,
tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.)

1

2

3

4 5

15/ restrukturyzacja działalności

1

2

3

4 5

16/ zakładanie i prowadzenie PES o charakterze reintegracyjnym

1

2

3

4 5

17/ kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społ.

1

2

3

4 5

18/ zagadnienia związane z dostępności dla os. z niepełnosprawnościami

1

2

3

4 5

19/ zarządzanie organizacją, zasobami ludzkimi

1

2

3

4 5

20/ zarządzanie projektami (np. Prince2)

1

2

3

4 5

21/ analiza ryzyka metodą M_O_R (wg. standardu Management of Risk)

1

2

3

4 5

publicznego i wol., Ust. o spółdzielniach socjalnych, aspekty finans. i rachunkowe w ES
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22/ RODO w praktyce PES/PS

1

2

3

4 5

23/ organizowanie i rozstrzyganie konkursów dotacji (procedury, praktyka)

1

2

3

4 5

24/ radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, podstawy negocjacji

1

2

3

4 5

25/organizowanie wsparcia dla PES/PS w sytuacjach kryzysowych (np. covid-19)

1

2

3

4 5

26/ system reintegracji społ.-zawodowej oparty o jednostki reintegracyjne

1

2

3

4 5

27/ nowe podmioty w sektorze ES – możliwości wsparcia dla KGW i ZPCH

1

2

3

4 5

28/ metody i instrumenty pracy trenera (praktyka umiejętności trenerskich)

1

2

3

4 5

29/ wykorzystywanie metod coachingowych w pracy OWES

1

2

3

4 5

30/ inne (jakie?): …

1

2

3

4 5

12. W ramach tych pięciu tematów, które uznał Pan/i za priorytetowe dla kadry OWES,
proszę określić swoje indywidualne potrzeby:
Zadanie1
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 2
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 3
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie …
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
Zadanie 10
wiedza/kwalifikacje: ……………………………………………………
kompetencje: …………………………………………………………..
umiejętności praktyczne: ………………………………………….
13. Jeżeli potrzebuje Pan/i w ramach wsparcia OWES szkoleń bardzo specjalistycznych
(„niszowych”) to proszę wpisać ich nazwę lub ramowy zakres tematyczny (w celu ich
identyfikacji):
1/ …
2/…
3/…

14. Jakiego wsparcia doradczego OGÓLNEGO, pracownicy OWES, w którym jest Pan/i
zatrudniony/-a. Proszę wybrać maks. 3 rodzaje (przypisać im 5 pkt. w skali 1-5, gdzie 1
oznacza nieistotne, 5- priorytetowe):
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1/ zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i
typów)

1

2

3

4 5

2/ zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i
typów)

1

2

3

4 5

3/ rejestrowanie działalności PES

1

2

3

4 5

4/ zewnętrzne finansowanie PES (w tym metoda projektowa)

1

2

3

4 5

5/ prowadzenie działalności statutowej PES

1

2

3

4 5

6/ sieciowanie PES

1

2

3

4 5

7/ wypalenie zawodowe (np. coaching)

1

2

3

4 5

8/ inne (jakie?): …

1

2

3

4 5

15. Jakiego wsparcia doradczego SPECJALISTYCZNEGO, pracownicy OWES, w którym jest
Pan/i zatrudniony/-a. Proszę wybrać maks. pięć rodzajów (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS

1

2

3

4 5

2/ prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej

1

2

3

4 5

3/ podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES

1

2

3

4 5

4/ obowiązki pracodawcy względem pracowników

1

2

3

4 5

5/ rachunkowość

1

2

3

4 5

6/ zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością

1

2

3

4 5

7/ księgowość

1

2

3

4 5

8/ płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne

1

2

3

4 5

9/ zarządzanie organizacją

1

2

3

4 5

10/ zarządzanie pracownikami

1

2

3

4 5

11/ zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów

1

2

3

4 5

12/ pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora
finansowego)
13/ wsparcie w przygotowaniu wniosków

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

14/ pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np.
w ramach Funduszu Pracy lub PFRON
15/ pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

16/ planowanie finansowe

1

2

3

4 5
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17/ planowanie marketingowe

1

2

3

4 5

18/ planowanie i wdrażanie działań promocyjnych

1

2

3

4 5

19/ kształtowanie elastyczności ofertowej

1

2

3

4 5

20/ polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów

1

2

3

4 5

21/ opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES

1

2

3

4 5

22/ badanie rynku

1

2

3

4 5

23/ wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES

1

2

3

4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

24/ współpraca ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług
25/ inne (jakie?): …

16. Jakiego wsparcia doradczego BIZNESOWEGO i z zakresu ZAMÓWIEŃ, pracownicy
OWES, w którym jest Pan/i zatrudniony/-a. Proszę wybrać maks. trzy rodzaje (w skali 1-5,
gdzie 1 oznacza nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez
PES działalności gospodarczej lub statutowej odpłatnej (dopasowane dla
konkretnego klienta (w tym doradztwo zawodowe)

1

2

3

4 5

2/ poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie
danych i ofert

1

2

3

4 5

3/ przygotowywanie i praca nad biznesplanem

1

2

3

4 5

4/ motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez PS, w
procedurach zamówień publicznych

1

2

3

4 5

5/ społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

1

2

3

4 5

6/ pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa
społeczne
7/ inne (jakie?): …

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

17. Jakiego wsparcia z zakresu PEARNTERSTWA LOKALNEGO pracownicy OWES, w którym
jest Pan/i zatrudniony/-a. Proszę wybrać maks. pięć rodzajów (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza
nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ bieżąca „robocza” wymiana informacji z innymi OWES w regionie i
poza

1

2

3

4 5

2/ wymiana informacji z instytucjami/podmiotami polityki i integracji
społ. (np. ROPS, WUP, PUP. PCPR-y, OPS-y, LG, itp.)

1

2

3

4 5

3/ aktualizacja i udostępnianie bazy ekspertów mogących udzielić
wsparcia specjalistycznego i biznesowego
4/ inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy PES lub osobami
zainteresowanymi stworzeniem PES, a potencjalnymi interesariuszami

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5
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(np. NGO, JST, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i
integracji społ.
5/ organizowanie/udział w co najmniej jednym spotkaniu ogólnym w
ciągu roku dla OWES z danego regionu

1

2

3

4 5

6/ dokonywanie diagnozy na poziomie lokalnym, włączania partnerów z
różnych sektorów do współpracy,

1

2

3

4 5

7/ budowanie klastrów i zarządzanie nimi

1

2

3

4 5

8/ zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych
podmiotów w celu rozwoju PS,
9/ wspieranie sieciowania, tworzenia kontaktów i powiązań
kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi,
organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a PS

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

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

1

2

3

4 5

11/ promocja produktów i usług PES z terenu działania OWES

1

2

3

4 5

12/ inicjowanie spotkań i działań PES zainteresowanych określonym
tematem (spotkania branżowe

1

2

3

4 5

13/ wspieranie rozwoju franczyzy społecznej, bazującej na lokalnych
powiązaniach kooperacyjnych z udziałem PS

1

2

3

4 5

14/ wspieranie istniejących sieci lub klastrów PES/PS

1

2

3

4 5

15/ lobbowanie na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych
na PS

1

2

3

4 5

16/ wspieranie tworzenia konsorcjów spółdzielczych

1

2

3

4 5

17/ inne (jakie?): …

1

2

3

4 5

18. Jakiego dodatkowego (niewymienionego dotychczas) wsparcia Pana/i zdaniem
potrzebują pracownicy OWES, w którym jest Pan/i zatrudniony/-a. Proszę wybrać maks. 3
rodzajów (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza nieistotne, 5- priorytetowe):
1/ wizyty studyjne krajowe (cel wizyty…)

1

2

3

4 5

2/ wizyty studyjne międzynarodowe (cel wizyty….)

1

2

3

4 5

3/ wewnętrzne spotkania integracyjne pracowników OWES

1

2

3

4 5

4/ warsztaty planistyczne/ planowanie działalności OWES w dłuższym
okresie

1

2

3

4 5

5/ kursy kwalifikacyjne (jakie?: …)

1

2

3

4 5

6/ szkolenia certyfikowane (jakie?: …)

1

2

3

4 5
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7/ kursy zdalne (jakie?:…)

1

2

3

4 5

8/ studia podyplomowe (jakie?:…)

1

2

3

4 5

9/ „branżowe” fora dyskusyjne, on-line Platformy wymiany informacji itp.

1

2

3

4 5

10/ publikacje, poradniki (jakie?:…)

1

2

3

4 5

11/ konferencje, seminaria, sympozja (jakie?:…)

1

2

3

4 5

12/ indywidualne konsultacje (z kim?:…)

1

2

3

4 5

13/ świadczenie pracy zdalnej

1

2

3

4 5

14/ prowadzenie webinarów i spotkań zdalnych (kwestie techniczne)

1

2

3

4 5

15/ kwestie bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego (covid19)
16/ inne (jakie?:…)

1

2

3

4 5

1

2

3

4 5

Pytania metryczkowe:
19. Płeć:
1/ kobieta
2/ mężczyzna

20. Wiek:
1/ 25-30 lat
2/ 31-40 lat
3/ 41-50 lat
4/ 51-60 lat
5/ powyżej 60 lat

21. Staż zatrudnienia w OWES:
1/ poniżej 1 roku
2/ 1-2 lat
3/ 3-4 lata
4/ 5 lat i więcej

22. Stanowisko w OWES (jeszcze raz):
1/ Koordynator merytoryczny / Kierownik OWES
2/ Doradca kluczowy
3/ Doradca biznesowy
4/ Konsultant/Doradca ds. zamówień
5/ Doradca ds. reintegracji
6/ Animator
7/ Inne (jakie?:…)
24. Czy w ostatnich 3 latach brał/a Pan/i udział w
szkoleniu związanym z pracą w OWES:
1/ tak
2/ nie

23. Siedziba Pana/Pani OWES-a:
1/ gmina wiejsko-miejska
2/ miasto poniżej 50 tyś. mieszkańców
3/ miasto od 50 do 100 tyś.
mieszkańców
4/ miasto powyżej 100 tyś. mieszkańców
25. Czy w ostatnich 3 latach korzystał/a
Pan/i z doradztwa w ramach OWES:
1/ tak
2/ nie

26. Czy w ostatnich 3 latach brał/a Pan/i udział w
jakimś spotkaniu sieciującym, roboczym, wizycie
studyjnej itp. z innymi OWES:
1/ tak
2/ nie

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanów
www. partners.net.pl

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide
ul. Ściegiennego 134, 60-304 Poznań
www.swbf.org.pl

