
 
 

 
 

 

Witamy Paostwa na stronie projektu 

„INKUBATORY ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE” 

 

 INFORMACJE OGÓLNE 

Realizacja projektu rozpoczęła się 2 maja 2011 roku i potrwa do 31 marca 2013 roku. 

realizowany jest przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym 

„AGAPE”, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000202462, z 

siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyoskiej 5, 20 – 109 Lublin. Projekt jest realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

 

 ZASIĘG PROJEKTU 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 3 powiaty województwa lubelskiego:  

 powiat krasnostawski 

 powiat chełmski 

 powiat puławski. 

 

 

 CELE PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest wsparcie powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej i inicjatyw ekonomii społecznej na terenie 3 powiatów województwa 

lubelskiego: krasnostawskiego, chełmskiego oraz puławskiego.  

Cele szczegółowe projektu to: 

 utworzenie 3 instytucji wsparcia ekonomii społecznej opartych na lokalnym 

partnerstwie dla aktywnej integracji – Inkubatorów dla Rozwoju Społecznego, 

 świadczenie usług, w tym księgowych, prawnych i marketingowych dla 

organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, Klubów Integracji 

Społecznej oraz grup nieformalnych będących w trakcie rejestracji, 



 
 

 
 

 utworzenie nowych podmiotów i podjęcie inicjatyw działających na rzecz  

aktywnej integracji społeczności lokalnych, 

 wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji lokalnych liderów dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej dla celów społecznych, tworzenia i 

rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji społecznej, 

zachowao społecznych i organizacji pracy. 

 

 DZIAŁANIA 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakłada realizację następujących działao. 

 

 KONFERENCJE PROMUJĄCE EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ 

Na terenie każdego z powiatów zostanie zorganizowana konferencja 

promująca ekonomię społeczną. 

Termin realizacji: lipiec, sierpieo, wrzesieo 2011 

Miejsce realizacji: Krasnystaw, Chełm, Puławy 

 

 INKUBATORY DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Projekt zakłada powstanie i funkcjonowanie 3 Inkubatorów dla Rozwoju 

Społecznego: po jednym w Krasnymstawie, Chełmie i Puławach,  świadczących 

następującą pomoc: 

  wsparcie 80 osób przez animatorów lokalnych (udzielanie informacji  

o projekcie, udzielanie podstawowego wsparcia i doradztwa w 

zakładaniu podmiotów ekonomii społeczne, organizacja usług 

doradczych specjalistów) w wymiarze 30 godz. na miesiąc przez okres 

realizacji projektu zgodnie z ustalonym z kierownikiem projektu 

harmonogramem, 

 wsparcie 80 osób przez specjalistów z zakresu prawa, księgowości, 

marketingu oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na działalnośd 

podmiotów ekonomii społecznej (240 godz. wsparcia). Potrzeba 

skorzystania przez uczestnika projektu z pomocy specjalistycznej 

będzie zgłaszana animatorowi lokalnemu, którego zadaniem będzie po 

skonsultowaniu się z kierownikiem projektu umówienie terminu 

spotkania uczestnika projektu z odpowiednim specjalistą, 

 dostępnośd materiałów dydaktycznych w ramach Biblioteczki 

Ekonomii Społecznej. 



 
 

 
 

Termin realizacji:  

 animatorzy lokalni: maj 2011 – marzec 2013  

 specjaliści: czerwiec 2011 – grudzieo 2012 

Miejsce realizacji: Krasnystaw, Chełm, Puławy  

 

 SZKOLENIA  

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące szkolenia w 3 modułach 

tematycznych dla 3 grup, po 20 osób każda: 

 Moduł I. Tworzenie i zarządzanie organizacją pozarządową (6 dni), 

 Moduł II. Przedsiębiorcze działania, społeczne zyski:  

- szkolenie „Działalnośd gospodarcza i odpłatna działalnośd 

pożytku publicznego NGO” (2 dni),  

- szkolenie „Księgowośd w NGO” (2 dni), 

 Moduł III. Wzmocnienie kompetencji osobistych (3 dni). 

Termin realizacji: wrzesieo 2011 – grudzieo 2012 

Miejsce realizacji: powiat krasnostawski, puławski, chełmski 

 

 WYJAZDY STUDYJNE 

Projekt zakłada realizację 2 wyjazdów studyjnych dla 30 osób w celu poznania 

dobrych praktyk podmiotów ekonomii społecznej z terenów o podobnej 

strukturze ekonomicznej i społecznej. 

Termin realizacji: wrzesieo 2011, II kwartał 2012 roku 

 

 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Projekt zakłada stworzenie i rozwijanie partnerstwa na rzecz rozwoju 

podmiotów ekonomii społecznej oraz przeprowadzenie dla 30 osób 

tworzących partnerstwa szkoleo o następującej tematyce (3 szkolenia 3-

dniowe w wymiarze 21 godz.): 

 budowanie zespołu,  

 partnerstwa publiczno – społeczne,  

 ekonomia społeczna.  

Termin realizacji: maj 2011 – grudzieo 2012 

Miejsce realizacji: powiat krasnostawski, puławski, chełmski 

 



 
 

 
 

 OPRACOWANIE PUBLIKACJI NA TEMAT DOBRYCH PRAKTYK PODMIOTÓW 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Termin realizacji: październik 2012 – marzec 2013 

 

 

 EFEKTY 

Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do: 

 wzrostu umiejętności i poziomu wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych 

 zmiany postaw i wzrostu motywacji do aktywnego działania na rzecz integracji 

społecznej 

 identyfikacji potencjału osobistego i organizacji 

 polepszenia umiejętności z zakresu zarządzania sobą i zadaniami 

 otrzymania doradztwa i specjalistycznej pomocy z zakresu prawa, finansów i 

marketingu w zakresie zakładania i prowadzenia efektywnej działalności w 

sektorze ekonomii społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 


