
Ważne! Organizacja podejmując decyzję o ekonomizacji 

powinna rozważyć swoje mocne i słabe strony. Podejmujmy 

działalność w dziedzinach w których mamy duże doświad-

czenie oraz przewagę wiedzy i umiejętności. Wśród takich 

przewag mogą znaleźć się również unikalne umiejętności 

beneficjentów, reputacja organizacji, baza członkowska, 

wytwarzane dobra przez podopiecznych czy prawa własno-

ściowe nieruchomości. 

 

Źródło: Ankieta przeprowadzona przez JOWES na tere-

nie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 
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ddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu Ju-

rajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

W słowie wstępnym mam przyjemność potwierdzić, iż 

od lipca bieżącego roku Agencja Rozwoju Regionalnego w Czę-

stochowie S.A. posiada status akredytowanego Ośrodka Wspar-

cia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości, który został nadany 

przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. I choć wciąż oczeku-

jemy na rozstrzygnięcie losów projektu JOWES przez Urząd Mar-

szałkowski, już teraz zapraszam do dalszej i nowej współpracy 

wszystkie organizacje działające w regionie obejmującym Czę-

stochowę, Myszków, Kłobuck i odpowiednio trzy powiaty. 

 Liczymy, że Biuletyn będzie znakomitym instrumentem 

szerzenia wiedzy na temat ekonomii społecznej i narzędziem 

promocji rozwiązań przydatnych w działalności PES i PS. W aktu-

alnym wydaniu znajdziecie między innymi wprowadzenie do idei 

ekonomizowania działalności organizacji prowadzących działal-

ność społeczną. To sprawa o tyle ważna, że stanowi jeden  

z warunków niezależności finansowej każdej organizacji. Przed-

stawiamy także wyniki badań podmiotów ekonomii społecznej 

w naszym regionie. To pierwsze tego typu badanie pokazuje jaki 

potencjał mają nasze organizacje. Polecam również tekst na 

temat idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(RLKS), szczególnie dlatego, że ta formuła została przyjęta  

w RPO WSL 2014 - 2020 jako klucz do alokacji funduszy struktu-

ralnych na realizację projektów wynikających z lokalnych strate-

gii rozwoju. Informujemy również o najważniejszych zmianach  

w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Na koniec prezentujemy 

dwa prężnie działające partnerstwa "Częstochowa dla rodziny" 

oraz "Częstochowa na rzecz osób z 

niepełnosprawnością" jako dobre 

praktyki w zakresie oddolnych inicja-

tyw społecznych. Nie zabrakło rów-

nież miejsca na aktualności  

w zakresie konkursów grantowych dla 

organizacji pozarządowych. 

Życząc przyjemnej lektury, 

zachęcam do dzielenia się Waszymi 

opiniami i nadsyłania uwag. 

 

 

 

 

 

 

ojęcie ekonomizowania działalności ma bezpośredni 

związek z działalnością ekonomiczną, czyli taką, która 

nastawiona jest na zysk. Organizacje podejmujące się 

ekonomizacji będą lokowały swoją działalność gdzieś pomiędzy 

organizacjami non profit w tradycyjnym rozumieniu, a firmami 

działającymi na konkurencyjnym rynku. Działalność w tych 

dwóch światach wymaga od organizacji nie tylko wiele odwagi, 

co przede wszystkim umiejętności balansowania pomiędzy dzia-

łalnością spo-

łeczną a ko-

mercyjną, rea-

lizując przy tym 

cele organiza-

cji. Sama eko-

nomizacja nie 

musi polegać 

na wypraco-

wywaniu 

zysku dla 

organizacji ale wręcz przede wszystkim na funkcjonowaniu  

z większą płynnością finansową i uzyskaniu niezależności od 

instytucji publicznych oraz donatorów, co prowadzi do większej 

stabilności prowadzonych działań, usystematyzowania oraz 

większych możliwościach działania. 

O
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Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

W nowej perspektywie finanso-

wania z funduszy europejskich 

2014-2020 organizacja, która 

podejmie się ekonomizacji lub 

prowadzi już działalność odpłatną 

pożytku publicznego czy gospo-

darczą i spełnia definicję Przed-

siębiorstwa Społecznego, będzie 

mogła ubiegać się w Ośrodkach 

Wsparcia Ekonomii Społecznej  

o wsparcie finansowe na utwo-

rzenie miejsca pracy. Wsparcie 

takie może mieć wysokość do 

sześciokrotności przeciętnego 

wynagrodzenia w rozumieniu art. 

2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tj. Dz. U. z 2015 poz 149  

z późn. zm.).  W ramach otrzy-

manych środków organizacje 

będzie mogła ponieść wydatki 

inwestycyjne związane m.in.  

z zakupem niezbędnych urządzeń, 

remontem pomieszczeń czy pro-

mocją. 

Jestem absolwentem i dokto-
rantem Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu na 
wydziale Nauk Ekonomicznych. 
Po studiach byłem zaangażo-
wany w prowadzenie startupu 
oraz własnej firmy doradczej. 
Dobrze odnajduję się w środo-
wisku nowych, młodych oraz 
innowacyjnych przedsięwzięć. 
W JOWESie jako doradca biz-
nesowy łączę pasję do ekono-
mii z działaniami społecznymi. 
Prywatnie interesuję się han-
dlem zagranicznym, podróżami 
i sportem. 

Rodzi się więc pytanie: jaki jest cel ekonomizowania się 

jeżeli chcemy się zajmować wyłącznie działalnością społeczną? 

Tu właśnie zderzamy się z pojęciem rozwoju oraz wzrostu orga-

nizacji. Oczywiście sama ekonomizacja rodzi wiele trudności  

z którymi organizacji będzie musiała się zmierzyć, takich jak 

zachowanie równowagi pomiędzy działalnością społeczną  

a komercyjną, zmierzenie się z organami podatkowymi, odpo-

wiednie zarządzanie 

odbiorem organizacji 

przez opinię publiczną 

czy współfunkcjonowa-

nie z otoczeniem bizne-

sowym. Wśród argu-

mentów za ekonomiza-

cją najważniejsze są 

możliwości dywersyfika-

cji źródeł przychodów, 

uzyskanie dodatkowego 

dochodu, ograniczenie 

uzależnienia od sponso-

rów i instytucji publicz-

nych, możliwość skorzy-

stania w szerszym za-

kresie z finansowania 

zwrotnego (pożyczki, 

kredyty) czy możliwość 

skorzystania z progra-

mów wsparcia przed-

siębiorczości (np. two-

rzenie miejsca pracy). 

Dodatkowe źródła przy-

chodów mogą więc 

wspomóc prowadzoną 

przez organizację dzia-

łalność statutową oraz 

doprowadzić do profesjonalizacji organizacji 

poprzez np. zatrudnienie pracowników etatowych, 

które również może być elementem działalności statu-

towej gdy wspieramy zatrudnienie wśród członków organizacji 

lub działamy na rzecz włączenia społecznego. 

Na czym polega sam proces ekonomizacji i jak go prze-

prowadzić? Jak zostało to już powiedziane, ekonomizacja poma-

ga w rozwoju organizacji oraz wzbogaca różnorodność źródeł 

pozyskiwania kapitału przez organizację. Ekonomizacja jest 

związana bezpośrednio z podjęciem przez organizację sprzedaży 

dóbr lub usług
1
. W polskim prawie oznacza to podjęcie odpłat-

nej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodar-

czej. Przy wyborze obszarów działalności powinniśmy zastano-

wić się jakie obszary Polskiej Klasyfikacji Działalności będą nas 

interesować. Jeżeli statut organizacji nie przewiduje prowadze-

nia takowej zmiany powinniśmy zacząć właśnie od niego. Kolej-

nym krokiem będzie rejestracja działalności gospodarczej  

i zmian w statucie w KRS. Działalności odpłatnej nie musimy 

rejestrować, zarejestrujemy jedynie zmianę w statucie. 

Podsumowując ekonomizacja nie jest drogą każdej or-

ganizacji. Z badań jednak wynika, że obok braku potrzeby po-

dejmowania działalności odpłatnej lub gospodarczej ważnym 

powodem nie ekonomizowania się jest strach przed nowym. 

Jeżeli tylko organizacja ma pomysł na dalszy rozwój i odpowied-

nie, zdiagnozowane zasoby nie powinna bać się rozwoju. Dodat-

kowym wsparciem będzie bez wątpienia nowa edycja Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowana przez Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, które działaniami edukacyjnymi, 

szkoleniowymi i doradczymi są w stanie ułatwić drogę do eko-

nomizacji każdej organizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur Szmaciarski 

Doradca biznesowy JOWES 

artur@jowes.pl 

 

 

                                                           
1
 Zgodnie z orzecznictwem unijnym działalność gospodarcza związana jest  

z oferowaniem na rynku dóbr lub usług (nie koniecznie musi występować zarob-

kowy charakter działalności). Przy ocenie charakteru danej działalności Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądy kierują się możliwością występowania 

na danym rynku rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji ze strony innych 

podmiotów – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, DDO-52-61(2)/11/RR, 

Warszawa, 16.05.2011 r. 



 

 
 

 

 

 

Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Diagnoza funkcjonowania  

podmiotów ekonomii społecznej  

w subregionie północnym  

województwa śląskiego 
 

urajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Często-

chowie przeprowadził w I kwartale 2015 r. badanie diagno-

zujące potencjał sektora ekonomii społecznej na terenie 

swojego oddziaływania na dzień 31.12.2014 r. 

Głównym celem badania było zebranie informacji doty-

czących sposobu działania, potencjału oraz potrzeb podmiotów 

działających w sektorze ekonomii społecznej, opis stanu ilościo-

wego i jakości podmiotów ekonomii społecznej pod kątem szans 

ich rozwoju, stanu zatrudnienia pracowników, źródeł finanso-

wania działalności, współpracy z innymi podmiotami. 

Badanie służyło diagnozie stanu wyjściowego sektora 

ekonomii społecznej subregionu północnego województwa 

śląskiego, która ma pełnić rolę podstawy oraz punkt odniesienia 

dla dalszych działań Ośrodka zmierzających do rozwoju podmio-

tów ekonomii społecznej.  

Terenem badań było Miasto Częstochowa, powiaty: 

częstochowski, kłobucki i myszkowski. 

W procesie badawczym wykorzystane zostały następu-

jące techniki badawcze: 

• ankiety telefoniczne i elektroniczne prowadzone z przed-

stawicielami podmiotów ekonomii społecznej; 

• wywiady osobiste z przedstawicielami podmiotów ekono-

mii społecznej. 

Zgodnie z bazą Głównego Urzędu Statystycznego na 

obszarze badania zarejestrowanych było na dzień 31.12.2014 r. 

2080 podmiotów ekonomii społecznej, z połową z nich ankiete-

rom udało się skontaktować i przeprowadzić badanie wśród 

1011. 

Struktura podmiotów ekonomii społecznej 

Spośród 1011 przebadanych podmiotów ekonomii spo-

łecznej aktywnie działających, wykonujących swoje działania 

statutowe jest 828. Struktura badanych aktywnie działających 

podmiotów przedstawia się następująco: 677 stanowią stowa-

rzyszenia, 77 fundacje, 32 spółdzielnie różnego rodzaju, 16 osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych działających na pod-

stawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła, 15 innych 

podmiotów, które spełniają definicję organizacji pozarządowej 

w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 10 spółdzielni socjalnych, 1 spółka non profit. 

Z punktu widzenia dostępności struktur trzeciego sek-

tora, mierzonej liczbą organizacji na 10 tys. mieszkańców, naj-

lepsza sytuacja jest w powiecie częstochowskim (16,9 podmio-

tów ekonomii społecznej na 10 tys. osób), niewiele gorsza w 

Mieście Częstochowa (16,2) przy 14,3 w powiecie myszkowskim 

i 14 organizacji przypadających na 10 tys. mieszkańców w po-

wiecie kłobuckim. 

 
Struktura badanych aktywnie działających organizacji 

ze względu na rodzaj działalności: 88,89 % prowadzi działalność 

statutową nieodpłatną, 21,38 % działalność statutową odpłatną, 

14,25 % prowadzi działalność gospodarczą, 12,80 % posiada 

status organizacji pożytku publicznego.  

Dość niski wskaźnik organizacji prowadzących odpłatną 

działalność statutową lub działalność gospodarczą wskazał na 

kierunek działań i na potrzebę zaangażowania Ośrodka w pod-

noszenie świadomości przedstawicieli podmiotów ekonomii 

społecznej na temat korzyści, szans związanych z poszerzeniem 

rodzajów prowadzonej przez nich działalności i wzmożone 

wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych 

ekonomizacją. Fakt ten potwierdza odpowiedź na pytanie zada-

wane badanym podmiotom ekonomii społecznej: czy zamierzają 

podjąć proces ekonomizacji – 172 organizacje (20%) zadeklaro-

wały, że tak. 
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Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Najważniejsze dziedziny i pola działalności statutowej 

Badane organizacje trzeciego sektora najczęściej jako 

główną dziedzinę swojej działalności wskazywały edukację  

i wychowanie (433 organizacje), sport (288 organizacji), ratow-

nictwo i ochronę ludności (213 organizacji). Wynik ten związany 

jest z liczną reprezentacją stowarzyszeń prowadzących szkoły, 

działalność szkoleniową, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz 

ochotniczych straży pożarnych w analizowanej zbiorowości 

trzeciego sektora. 

Jako najważniejsze dziedziny działalności stosunkowo 

licznie organizacje deklarowały także przeciwdziałanie proble-

mom społecznym i wykluczeniu społecznemu (162 organizacje), 

kulturę  i sztukę (155 organizacji), działalność charytatywną 

(150), promocję miasta/regionu (147 organizacji) oraz ochronę 

zdrowia (140 organizacji). Nieco rzadziej badane organizacje 

trzeciego sektora angażowały się w działalność obejmującą 

turystykę i wypoczynek (132 organizacje), ochronę środowiska 

(127 organizacji) oraz działalność na rzecz osób niepełnospraw-

nych (124 organizacje). 

Maksymalny zasięg terytorialny działalności 

Rozpatrując organizacje pod kątem zasięgu terytorial-

nego, na którym prowadzą działalność statutową 580 z nich 

działa wyłącznie lokalnie (w granicach gminy), z tym, że 109  

z nich jako obszar działalności wskazało wyłącznie najbliższą 

okolicę na terenie, której funkcjonuje. 118 organizacji wskazało 

jako maksymalne pole zasięgu swojego działania województwo 

śląskie, natomiast 181 całą Polskę. 24 organizacje spośród ba-

danych działają na terenie krajów Unii Europejskiej. 

Odbiorcy działalności statutowej 

Analiza grup odbiorców omawianych organizacji wska-

zuje, że zdecydowanie najczęściej adresatami ich działań są 

dzieci i młodzież – grupa ta jest stałym odbiorcą działań 274 

organizacji. Kolejnymi pod względem liczebności grupami bene-

ficjentów okazały się być: lokalna społeczność (212 organizacji), 

wszyscy mieszkańcy obszaru, na którym działa organizacja (201 

organizacji), osoby z niepełnosprawnością (92 organizacje). 

Ekonomiczny wymiar działalności podmiotów ekonomii spo-

łecznej 

Wyniki badania wykazały, że źródłem przychodów,  

z którego najczęściej korzystały badane organizacje okazały się 

składki członkowskie (594 organizacje), źródła samorządowe 

(436 organizacje), darowizny od osób fizycznych (325) i od firm  

i instytucji (306). Nieco mniejszą rolę w finansowaniu działalno-

ści badanych organizacji odgrywały przychody z przekazania 1 % 

podatku (144 organizacje), przychody z kampanii, zbiórek pu-

blicznych (128 organizacji), przychody z działalności gospodar-

czej (98 organizacji) oraz zwroty kosztów w ramach odpłatnej 

działalności statutowej organizacji (73).  

 
Jednocześnie 49 % badanych organizacji (410) zadekla-

rowało chęć zwiększenia stabilności ekonomicznej poprzez zróż-

nicowanie źródeł przychodów. Stąd też duża rola Ośrodka  

w budowaniu niezależności ekonomicznej organizacji poprzez 

szeroki zakres wsparcia szkoleniowego, doradczego. 

Z drugiej strony patrząc na stałe miesięczne koszty 

funkcjonowania 25 % organizacji zadeklarowało, że nie ponosi 

takich kosztów, natomiast u 46 % badanych organizacji koszty te 

mieszczą się do 1500 zł. U 10 % badanych organizacji miesięczne 

koszty są wyższe niż 15000 zł.  

Zbadano również zasoby pracy, którymi dysponowały 

aktywne organizacje trzeciego sektora – 65,46 % (542) badanych 

organizacji zadekla-

rowało, że nie za-

trudnia pracowni-

ków. Wśród 286 

organizacji zatrud-

niających pracowni-

ków łącznie zatrud-

nionych było 3014 

osób, w tym na 

umowę o pracę - 

1468 osób, na 

umowę cywilnoprawną – 1001 osób, na umowę wolontariacką – 

545.  

Potrzeby i oczekiwania podmiotów ekonomii społecznej 

Organizacje pozarządowe wyraziły swoje opinie nt. po-

trzeb i oczekiwań: 19,8 % zainteresowanych jest uzyskaniem 

usług doradczych, m.in. z zakresu usług prawnych, księgowych, 

marketingowych, uruchomienia odpłatnej działalności statuto-

wej, działalności gospodarczej, 16,7 % jest zainteresowanych 

szkoleniami, w tym przede wszystkim szkoleniami zawodowymi 



 

 
 

 

 

 

Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Z wykształcenia jestem pe-
dagogiem, doradcą zawodo-
wym. Od początku swojej 
kariery zawodowej, od 2008 
roku moja praca jest związa-
na z funduszami unijnymi. 
W Jurajskim Ośrodku Wspar-
cia Ekonomii Społecznej pra-
cuję od 2013 roku. 

dopasowanymi do indywidualnych potrzeb podmiotu, 16,3 % 

badanych organizacji jest zainteresowanych poszukiwaniem 

partnerów do współpracy, a 16,2 % pozyskiwaniem dotacji na 

utworzenie miejsca pracy.  

 
W kontekście analizy tych potrzeb została zbudowana 

nowa oferta wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, uwzględniająca opinie i uwagi podmiotów ekonomii 

społecznej, a przede wszystkim oparta na zasadzie partnerstwa.  

Charakterystyczną cechą podmiotów ekonomii spo-

łecznej jest duże rozwarstwienie zarówno w zakresie zasobów 

ekonomicznych, jak również społecznych. Stąd też zakres 

współpracy z podmiotami ekonomii społecznej powinien być 

rozpatrywany na różnych poziomach, a wsparcie ekonomii spo-

łecznej zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb 

organizacji i celu, jaki chce ona osiągnąć. 

 

Emilia Konstanciak 

Doradca kluczowy JOWES 

emila@jowes.pl 

 

Konkurs grantowy 

rogram Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje 

pozarządowe i inne uprawnione podmioty do udziału  

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 

dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) w ramach Priorytetu 2. 

Aktywne społeczeństwo. 

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się orga-

nizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie - 

m.in. stowarzyszenia 

oraz jednostki tere-

nowe stowarzyszeń 

posiadające osobo-

wość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, 

cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkanio-

we z terenu całej Polski. 

Składane oferty realizują cel główny P FIO, jakim 

jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarzą-

dowych w życie publiczne.  

Wysokość wnioskowanej dotacji: 

• dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł, 

• dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (mini-

malna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 

tys. zł). 

Okres realizacji projektów w ramach Priorytetu 2: 

• dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grud-

nia 2016 r., (do 8 miesięcy) 

• dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 

2017 r. (do 19 miesięcy). 

Wniosek o dotację należy złożyć za pomocą Generatora Ofert 

PFIO znajdującego się na stronie: www.pozytek.gov.pl  

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych w Priory-

tecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do 

godziny 16:15. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-

nie: www.pozytek.gov.pl 

Źródło: www.ngo.pl 

Karolina Borecka  

Doradca kluczowy 

P
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karolina@jowes.pl 

Rozwój Lokalny Kierowany Przez  

Społeczność  szansą na wzmocnienie 

kapitału społecznego   

na obszarach wiejskich 
 

ubregion północny województwa śląskiego składa się  

z powiatów ziemskich : częstochowskiego, kłobuckiego  

i myszkowskiego oraz powiatu grodzkiego Miasta Często-

chowy. Obszary wiejskie stanowią większość obszaru subregio-

nu północnego, które zamieszkuje blisko 43% z ogółu mieszkań-

ców subregionu.  

Na tym terenie funkcjonują Lokalne Grupy Działania, 

które swoim zasięgiem działania  obejmują wszystkie tereny 

wiejskie subregionu. Wśród funkcjonujących LGD można wy-

mienić : 

• Lokalną Grupę Działania „Bractwo Kuźnic” obejmującą 

swoim zasięgiem działania gminy: Kamienica Polska, Kono-

piska, Poczesna i Starcza (pow. częstochowski) oraz gminę 

Boronów (pow. Lubliniecki)  

• Lokalną Grupę Działania „Razem na Wyżyny” obejmującą 

swoim zasięgiem działania gminy: Dąbrowa Zielona, Kłom-

nice, Kruszyna, Mykanów, Rędziny (pow. częstochowski) 

oraz gminę Miedźno (pow. kłobucki)  

• Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Północnej Jury” 

obejmującą swoim zasięgiem działania gminy: Janów, Le-

lów, Mstów, Olsztyn, Przyrów (pow. częstochowski) oraz 

Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki (pow. myszkowski) 

• Lokalną Grupę Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

obejmującą swoim zasięgiem działania gminy: Blachownia 

(pow. częstochowski) oraz Kłobuck, Lipie, Opatów, Panki, 

Przystajń, Popów, Wręczyca Wielka (pow. kłobucki) 

Ponadto miejsko-wiejska Gmina Koniecpol jako jedyna 

przynależy do Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczewski”, 

której pozostały obszar działania zlokalizowany jest na terenie 

województwa świętokrzyskiego.    

W maju 2015 roku została powołana Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „Jurajska Ryba” obejmującą swoim zasięgiem 

działania gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów, 

Przyrów (pow. częstochowski), Żarki (pow. myszkowski), a także 

gminy z województwa świętokrzyskiego: Irządze, Szczekociny 

oraz Żytno. Rybacka Lokalna Grupa Działania podobnie jak LGD 

realizować będzie własną LSR w obszarze rybołówstwa.   

Lokalne Grupy Działania dotychczas wdrażały środki 

pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 osi – 

LAEDER. Wdrażanie tych środków ukierunkowane było na 

wsparciu przedsiębiorczości w tym prowadzeniu działalności 

pozarolniczej, a także inwestowaniu w przedsięwzięcia wzmac-

niające jakość życia społecznego na obszarze LGD. Podejście to 

oparte było na następujących metodach:  

• oddolności (szeroki udział społeczności lokalnej w tworze-

niu i realizacji strategii), 

• terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla 

danego, spójnego obszaru), 

• zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, 

współpraca różnych grup interesu), 

• partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partner-

stwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora pu-

blicznego, społecznego i gospodarczego), 

• innowacyjność (w skali lokalnej), 

• decentralizacja zarządzania i finansowania, 

• sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpo-

wszechnianie dobrych praktyk). 

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020 podejście „LEADER”, czyli rozwój lokalny kierowany 

przez społeczność będzie realizowany także w ramach polityki 

spójności, dający możliwość korzystania ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na realizację celów Lokalnej Strategii Rozwoju 

(LSR), czyli strategicznego dokumentu wskazującego kierunki 

działalności Lokalnych Grup Działania.  Oznacza to nic innego jak 

dostępność do wyodrębnionej i dedykowanej na obszary LSR 

puli środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020.  

Zgodnie z decyzją samorządu województwa śląskiego 

wsparcie realizacji RLKS w zakresie EFS i EFRR odbywać się bę-

dzie poprzez zastosowanie tzw. formuły pośredniej. Zastosowa-

nie tej formuły nie zwiększy budżetu którym dysponować będą 

poszczególne LGD, ale oznacza wsparcie finansowe realizacji 

celów działania LGD, wynikających z opracowanych i zatwier-

dzonych do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Lokalnych Strategii Rozwoju. Środki finansowe pocho-

dzące z RPO WSL dystrybułowane będą poprzez dedykowane 

konkursy na wsparcie działań wynikających z LSR. Aby skorzystać 

z tych możliwości musi być spełniony podstawowy warunek tj. 

zgodność założeń LSR z następującymi celami szczegółowymi 

priorytetów inwestycyjnych RPO WSL:  

• 8i – dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  

i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych 
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Ukończyłem Politechnikę Często-

chowską oraz Uniwersytet Ekono-

miczny w Poznaniu, kierunek Eko-

nomia Społeczna. Posiadam wielo-

letnie doświadczenie w pracy ze 

społecznościami lokalnymi, zdoby-

te poprzez aktywność społeczną 

w wielu organizacjach pozarządo-

wych a także w samorządzie 

gminnym oraz powiatowym.  

oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne ini-

cjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników (EFS).  

• 9i –  aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 

równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu 

szans na zatrudnienie (EFS).   

• 9iv – ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wy-

sokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług so-

cjalnych świadczonych w interesie ogólnym (EFS). 

• 9v – wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz eko-

nomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia (EFS). 

• 9a – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego 

i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lo-

kalnych (EFRR). 

• 9b – wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spo-

łecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiej-

skich (EFRR). 

Na wsparcie projektów wynikających z LSR a realizują-

cych powyższe cele RPO WSL, zaplanowano łącznie 32 mln euro 

wsparcia Unii Europejskiej z podziałem na 16 mln euro na 

wsparcie pochodzące z EFS i 16 mln na wsparcie pochodzące  

z EFRR. Dystrybułowane one będą z następujących działań: 

• Poddziałanie 7.1.3 –  Poprawa zdolności do zatrudnienia 

osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia 

(EFS) 

• Poddziałanie 9.1.4 – Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybac-

kie (EFS) 

• Poddziałanie 9.2.4 – Rozwój usług społecznych – wsparcie 

działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie 

i rybackie (EFS) 

• Poddziałanie 9.3.1 – Wsparcie sektora ekonomii społecz-

nej (EFS)  

• Poddziałanie 10.2.4 –  Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obej-

mujących obszary wiejskie i rybackie  

• Poddziałanie 10.3.5 –  Rewitalizacja obszarów zdegrado-

wanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Stra-

tegii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybacki 

Reasumując, należy stwierdzić, iż w obecnym okresie 

programowania położony został duży nacisk na realizację przed-

sięwzięć realnie ukierunkowany na rozwój sektora społecznego. 

Realizowany on będzie poprzez wsparcie finansowe przedsię-

biorczości ukierunkowanej na tworzeniu dodatkowych miejsc 

pracy, ale także dostępności dodatkowych środków na zaspoko-

jenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez stworzenie infra-

struktury usług społecznych tj. miejsca dziennej opieki dla osób 

zależnych, asystenturę tych osób, organizacją miejsc wsparcia 

środowiskowego np. świetlic socjoterapeutycznych i wiele in-

nych, a także realizowania programów ukierunkowanych na 

podwyższenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wśród 

osób bezrobotnych.   

Do efektywnego wykorzystania tych możliwości jakie 

daje podejście RLKS, bezwzględnie jest potrzebne aktywne włą-

czenie się organizacji pozarządowych, które zgodnie z obecnymi 

trendami powinny współpracować z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego w realizacji lokalnych polityk społecznych z pozy-

cji partnera, a nie podmiotu zależnego, co często się zdarza na 

terenach wiejskich. Bezwzględnie potrzebny jest wzrost świa-

domości i potencjału lokalnych organizacji pozarządowych  

w celu przejmowania części zadań publicznych do realizacji przy 

wsparciu dostępnych  środków europejskich.   

Obszar wsparcia ludności zwłaszcza takiej z problemami 

społecznymi przeważnie spychany jest na drugi plan, pozosta-

wiany do realizacji dla Ośrodków Pomocy Społecznej, które 

stosują w większości formy pasywne tj. wypłaty zasiłków, co  

w konsekwencji nie zmienia statusu tych osób, pozostawiające 

je w coraz większej bezradności.  

Należy postawić pytanie czy zmiana polityki wdrażania 

Funduszy Europejskich na lata 2014-2020  opartej na oddolności 

zmieni obecną rzeczywistość. Na pewno możliwości poprzez 

wykorzystanie RLKS są duże, należy te możliwości wykorzystać.    

 
Adam Morzyk 

Animator JOWES 

adam@jowes.pl 
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Rewitalizacja to nie fasady, place ale to czy ludzie chcą tam 

mieszkać, inwestować, rozwijać się. 

Nie bójmy się włączania społeczności lokalnych w proces 

zmian. Nie przyniesie to szybkich widocznych korzyści ale 

umożliwi właściwą diagnozę potrzeb, z którą zidentyfikują 

się społeczności. 

Od 2007 zajmuję się aktywną 

integracją społeczności lokalnych, 

pracuję z liderami organizacji 

pozarządowych w obszarze roz-

woju osobistego i organizacji, 

towarzyszę powstawaniu part-

nerstw międzysektorowych. 

W ludziach cenię otwartość, za-

angażowanie i determinację. Od 

2013 kieruję ambitnym zespołem 

JOWESu 

Rewitalizacja przestrzenią  

dla rozwoju ekonomii społecznej 

stawa o rewitalizacji podpisana została przez Prezyden-

ta RP 27 października 2015 roku. Samorządom daje 

nowe narzędzia zarządzania Gminą. Nowoczesna rewi-

talizacja oparta jest na partycypacji społecznej …. Czym jest ? 

Rewitalizacja to równomierny rozwój przestrzeni społecznej  

i infrastrukturalnej opartej na lokalnym potencjale. 

 

Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim odwrócenie nega-

tywnych trendów takich jak: 

1) degradacja przestrzeni, zanik funkcji czy brak dostosowania 

tych funkcji do potrzeb mieszkańców. Niewystarczające 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak 

dostępu do podstawowych usług lub ich niską jakość, nie-

dostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających 

się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, 

brak wyposażenia w rozwiązania techniczne umożliwiające 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szcze-

gólności w zakresie energooszczędności i ochrony środowi-

ska, 
 

2) słabo wykształcone relacje wewnątrz społeczności lokalnej 

występowanie negatywnych zjawisk społecznych niski ka-

pitał społeczny (patologie, bezrobocie, przestępczość, uza-

leżnienia, niski poziom wykształcenia), niewystarczający 

poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, 
 

3) niska, niewielka aktywność w zakresie rozwoju przedsię-

biorczości i samozatrudnienia – jako odpowiedź na istnie-

jące potrzeby w zakresie handlu, usług,  

 

Obszar zdegradowany nie będzie musiał mieć charak-

teru jednego zwartego obszaru, może być podzielony na podob-

szary.  Jednak nie może obejmować łącznie terenów większych 

niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców. Dla rewitalizacji opracowuje się gminny pro-

gram rewitalizacji, który jest podstawą do stosowania na obsza-

rze rewitalizacji specjalnych rozwiązań – Specjalnej Strefy Rewi-

talizacji oraz Miejscowego Planu Rewitalizacji.  Rada gminy mo-

że ustanowić ustanowienie prawa pierwokupu w odniesieniu do 

wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitali-

zacji, drugą zaś – ograniczenie lub zakaz wydawania dla obszaru 

rewitalizacji decyzji o warunkach zabudowy. 

Partycypacja społeczna w rewitalizacji 

W rewitalizacji, ze względu na jej kompleksowy charak-

ter konieczne jest, aby partycypacja społeczna przybierała jak 

najpełniejszą formę angażowania interesariuszy. Obowiązkową 

formą jest zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicz-

nej, do form dodatkowych, z których co najmniej dwie muszą 

być wykorzystane w procesie konsultacji, należą: spotkania, 

debaty, warsztaty, spacery studyjne. Nowością jest Komitet 

Rewitalizacji, pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą dla wój-

ta/burmistrza/prezydenta.  

I co dalej …. możemy mieć pakiet najlepszych rozwią-

zań, zabezpieczyć je przepisami, słowo Ekonomia Społeczna 

wpisać w co drugie zdanie, partycypację społeczną odmieniać 

przez wszystkie przypadki i tak wszystko można obejść.  

W kwestii działań rewitalizacyjnych,  to czy mechanizm teorii 

działań pozornych zadziałała zależy od nas i czy skorzystamy  

z tej szansy.   

 Marta Leżańska  

Kierownik JOWES 

Doradca biznesowy 

marta@jowes.pl 
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Zmiany w ustawie –  

Prawo o stowarzyszeniach 
 

stawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze-

niach (Dz.U.2015r. poz.1393) jest jednym z podstawo-

wych aktów prawnych regulujących aktywność  spo-

łeczną. Z uwagi na zmiany społeczne, w tym w sposobie działa-

nia, oczekiwaniach i strukturze sektora organizacji pozarządo-

wych w uchwalonej w dniu 25 września 2015 roku ustawie   

o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych 

innych ustaw wprowadzono szereg zmian. W artykule zostaną 

omówione wybrane kwestie ulegające nowelizacji.  

W nowym stanie prawnym przewidziano, że  w zakresie 

swoich celów statutowych stowarzyszenia będą mogły repre-

zentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów 

władzy publicznej. Ograniczenie na rzecz kogo organizacje dzia-

łają będzie możliwe do weryfikacji poprzez analizę działalności 

statutowej zarówno na podstawie statutu, jak i faktycznie pro-

wadzonej działalności (poprzez m.in. dokumenty, sprawozdania 

lub oświadczenia). 

Ważną zmianą jest również wprowadzenie precyzyjne-

go przepisu o możliwości wynagradzania członków władz stowa-

rzyszeń za pełnienie swych funkcji. Do tej pory, choć ustawa 

wprost nie wyraża zakazu zatrudniania lub ograniczeń w tym 

zakresie, a jedynie dyrektywę ogólną oparcia działalności stowa-

rzyszenia na pracy społecznej członków, to w praktyce przepis 

ten stał się źródłem poważnych różnic w obrocie prawnym. 

W noweli ulega zmniejszeniu liczba osób wymaganych 

do założenia stowarzyszenia z osobowością prawną i umożliwie-

nie wyboru władz przed rejestracją. Od momentu wejścia  

w życie ustawy zmieniającej, już 7 osób będzie mogło założyć 

stowarzyszenie z osobowością prawną. Przyjęte rozwiązanie 

uwzględnia z jednej strony dążenie do obniżenia progu liczby 

osób, z drugiej zapewnia zdolność wyboru organów stowarzy-

szenia. W myśl obecnych uregulowań, osoby chcące założyć 

stowarzyszenie muszą zebrać grupę 15 osób, by zarejestrować 

stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.  

Na podstawie ustawy zmieniającej dodano nowe prze-

pisy które mają na celu uregulowanie i rozwiązanie problemów 

większych stowarzyszeń rejestrowych, posiadających terenowe 

jednostki organizacyjne. Nowe przepisy rozstrzygają w oparciu  

o czyj statut mają działać terenowe jednostki organizacyjne, 

ustalają zakres elementów ustroju jednostek, które powinny być 

zawarte w statucie stowarzyszenia, w tym sposób korzystania  

z majątku terenowej jednostki organizacyjnej oraz zasady jej 

likwidacji. Przepisy przewidują możliwość wprowadzenia zarzą-

du komisarycznego w terenowej jednostce organizacyjnej po-

siadającej osobowość prawną, w przypadku, kiedy działalność 

jednostki wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie przepisów 

prawa lub statutu. 

Dotychczasowe przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie 

regulują kwestii odpowiedzialności za zobowiązania powstałe  

w okresie pomiędzy powołaniem organizacji (podjęciem uchwa-

ły o utworzeniu stowarzyszenia), a jej rejestracją i nabyciem 

przez nią osobowości prawnej. Zgodnie z wprowadzanymi zmia-

nami za czynności niezbęd-

ne do rozpoczęcia działal-

ności przez stowarzyszenie 

dokonane na rzecz stowa-

rzyszenia przed jego wpi-

sem do Krajowego Rejestru 

Sądowego członkowie za-

rządu będą odpowiadać 

wobec osób trzecich solidarnie. Po wpisie do Krajowego Reje-

stru Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności 

stowarzyszenie będzie odpowiadało tak jak za zaciągnięte przez 

siebie. 

Ważną zmianą jest również rezygnacja z udziału w po-

stępowaniu rejestrowym organu nadzorującego. Do tej pory 

udział organu nadzorującego w postępowaniu rejestrowym  

i jednoczesne przyznanie mu prawa wypowiadania się w spra-

wie każdego wniosku o rejestrację stowarzyszenia w terminie 14 

dni znacznie wydłużał procedurę rejestrową. W noweli przewi-

dziano obowiązek zawiadomienia przez sąd organu nadzorują-

cego o wpisie stowarzyszenia do rejestru wraz z obowiązkiem 

przesyłania statutu stowarzyszenia, listy założycieli oraz podję-

tych uchwał.   

Obecne przepisy nadają organowi nadzorującemu sze-

rokie uprawnienia. W praktyce możliwość żądania dostarczenia 

przez zarząd stowarzyszenia w wyznaczonym terminie odpisów 

uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów) nie 

budziła wątpliwości. Jednak samodzielne uprawnienie żądania 

niezbędnych wyjaśnień (pojęcie nieostre) ocenione zostało jako 

zbyt daleko idące i podatne na nadużycia w wykładni i stosowa-

niu, utrudniając funkcjonowanie stowarzyszeń. W noweli zakres 

uprawnień organu nadzorującego został doprecyzowany i jed-

noznacznie określono przesłanki nadzoru tj. do badania zgodno-

ści działalności stowarzyszenia z przepisami prawa i postano-

wieniami statutu. Organ wciąż będzie posiadał niezmienione 
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Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Jestem absolwentką prawa Uni-

wersytetu Wrocławskiego. Apli-

kację radcowską odbyłam

w Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Opolu. Po złożeniu 

egzaminu radcowskiego zosta-

łam wpisana na listę radców 

prawnych pod numerem OP-C-

598/2010. Specjalizuję się 

w prawie cywilnym, gospodar-

czym oraz prawie pracy. 

 

uprawnienie do żądania odpisów uchwał walnego zebrania 

członków (zebrania delegatów) oraz niezbędnych wyjaśnień, 

wprowadzono jednak konieczność wskazania uzasadnienia wy-

konywania swoich uprawnień przez organ nadzorujący. 

Nowe regulacje w sposób bardzo istotny odnoszą się do 

stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło we 

własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa 

rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

Przyznano tym samym stowarzyszeniom zwykłym zdolność 

prawną. Zakreślono również granice  jej korzystania tj. w zakre-

sie możliwych do podejmowania działań (zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej), regulacji swojego ustroju (zakaz 

powoływania jednostek terenowych), składu członkowskiego 

(zakaz zrzeszania osób prawnych), a także brak możliwości pro-

wadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. Jednocze-

śnie znacząco rozszerzono wobec obecnego stanu źródła pozy-

skiwania środków, choć pozostają one węższe względem stowa-

rzyszeń z osobowością prawną. Nowe rozwiązanie przewiduje, 

że stowarzyszenie zwykłe będzie mogło uzyskiwać środki na 

działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapi-

sów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności pu-

blicznej. Stowarzyszenie zwykłe będzie mogło otrzymywać dota-

cje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wprowa-

dzono również możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwy-

kłego liczącego co najmniej 7 członków w stowarzyszenie. Po-

nadto stowarzyszenia zwykłe będą mogły posiadać zarząd oraz 

organ kontroli wewnętrznej.  

W noweli uregulowano również odpowiedzialność 

członka za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego. Będzie on 

odpowiadał bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie  

z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowie-

dzialność ta powstanie z chwilą, gdy egzekucja z majątku towa-

rzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.    

Zmiany do ustawy o stowarzyszeniach przewidują moż-

liwość reprezentowania stowarzyszenia alternatywnie przez 

przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo przez 

zarząd. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego 

stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczające 

zakres zwykłego zarządu będzie wymagało uprzedniej zgody 

wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia 

przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. To 

rozwiązanie ma na celu ochronę interesów członków stowarzy-

szenia zwykłego, jak również zapewnienia bezpieczeństwa obro-

tu. Podkreślić trzeba, że w ustawie czynności przekraczające 

zwykły zarząd zostały wymienione w sposób  przykładowy.   

W myśl nowych przepisów stowarzyszenie zwykłe po-

wstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.  

W tym miejscu należy wskazać, iż jest to odejście od systemu 

poinformowania (notyfikacji) o rozpoczęciu działalności na rzecz 

uzyskania wpisu do ewidencji, którą będą prowadziły organy 

nadzorujące stowarzyszenia. Ewidencja będzie jawna i udostęp-

niana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biulety-

nie Informacji Publicznej. Natomiast dokumenty złożone do 

organu nadzorującego stanowić będą akta ewidencyjne i będą 

mogły być dostępne dla osób mających interes prawny. Ewiden-

cja będzie mogła być prowadzona w systemie teleinformatycz-

nym. Sposób prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej 

wzór oraz szczegółową treść określi minister właściwy do spraw 

administracji publicznej biorąc pod uwagę konieczność zapew-

nienia przejrzystości, kompletności i dostępności do danych 

zawartych w ewidencji. Istotne jest to, że organ nadzorujący 

dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia: 1. wpły-

wu wniosku o wpis; 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzuca-

jącego albo oddalającego wniosek organu nadzorującego lub 

prokuratora o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego. 

Jeżeli wniosek o wpis będzie zawierał braki to organ nadzorujący 

wezwie do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania 

wezwania. Natomiast nie uzupełnienie wniosku o wpis w zakre-

ślonym terminie będzie powodował jego bezskuteczność.  

W sytuacji gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu w terminie 

7 dni od dnia wpływu wniosku lub po prawidłowym uzupełnie-

niu braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzysze-

nie albo zarządowi będzie przysługiwało prawo wniesienia skargi 

na bezczynność do sądu administracyjnego.  

Karolina Kidawa 

Doradca specjalistyczny  

Prawny 

karolinak@jowes.pl  
 

Szczegółowa tabela porównawcza dostępną pod adresem: 

www.jowes.pl/aktualnosci/zmiany-w-ustawie-prawo-o-stowarzyszeniach 
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artnerstwo „Częstochowa dla Rodziny” 

Partnerstwo „Częstochowa dla Rodziny ”powstało  

w 2014 roku. Partnerstwo zostało powołane w celu po-

mocy w realizacji działań związanych z polityką społeczną miasta 

Częstochowy na rzecz rodzin. Partnerstwo podejmuje inicjatywy 

związane z promocją rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia 

rodzin poprzez poradnictwo, konsultacje oraz inną pomoc wg 

potrzeb. Obecnie Partnerstwo rozpoczęło realizację Programu 

Stypendialnego „Spełnione Marzenia”, który ma za zadanie 

wspierać rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży szczególnie 

uzdolnione, znajdujące, się w trudnej sytuacji finansowej lub 

życiowej.  

 

W skład Partnerstwa „Częstochowa dla Rodziny” wchodzą: 

1. Urząd Miasta Częstochowy, 

2. Rada Miasta Częstochowy, 

3. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, 

4. Fundacja dla Życia i Rodziny, 

5. Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

6. Fundacja „Mozaika”, 

7. Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, 

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożo-

nych „AMICUS”, 

9. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa, 

10. Stowarzyszenie Mediatorów POMOC, 

11. Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej, 

12. Centrum Integracji Społecznej Fundacji Integracji Społecz-

nej FENIKS. 

 
Fot. Wręczenie Certyfikatów dla Partnerstwa „Częstochowa dla 

Rodziny” 

 

artnerstwo „Częstochowa na rzecz osób z niepełno-

sprawnością” 

W czerwcu br. zostało podpisane porozumienie powołu-

jące Partnerstwo „Częstochowa na rzecz osób  

z niepełnosprawnością”. Głównym celem powołanego Partner-

stwa jest pomoc w realizacji działań związanych z polityką mia-

sta na rzecz osób z niepełnosprawnością. Partnerstwo podejmu-

je działania na rzecz osób z niepełnosprawnością z zakresu re-

habilitacji społecznej i zawodowej, poprawy dostępności środo-

wiska, wzrostu poziomu samodzielności i niezależności, podnie-

sienia poziomu usług w zakresie pomocy instytucjonalnej oraz 

kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób 

z niepełnosprawnością. Obecnie Partnerstwo podjęło działania 

na rzecz utworzenia portalu informacyjnego z ofertami zajęć 

edukacyjnych, sportowych, plastycznych z terenu Częstochowy 

dla osób z niepełnosprawnością. 

 

W skład Partnerstwa „Częstochowa na rzecz osób z niepełno-

sprawnością” wchodzą:   

1. Fundacja Widzialni, 

2. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy  Osobom z Pro-

blemami Autyzmu, 

3. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, 

4. Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że BUS”, 

5. Fundacja Oczami Brata, 

6. Fundacja „Walczę z SM”, 

7. Fundacja Mozaika, 

8. Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych „Perasada”, 

9. Gmina Miasto Częstochowa, 

10. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

„Serce”, 

11. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Czę-

stochowie, 

12. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, 

13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym w Częstochowie, 

14. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, 

15. Fundacja Chrześcijańska Adullam, 

16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie – 

Sekcja Pomocy Osobom Niepełnoprawnym, 

17. Polski Związek Emerytów i Rencistów. 
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Z wykształcenia jestem pedago-

giem. Od 2008 roku jestem zwią-

zana z III sektorem – prowadzę 

Stowarzyszenie Pedagogiki Al-

ternatywnej, którego jestem 

współzałożycielką oraz aktywnie 

współpracuję z organizacjami 

pozarządowymi w ramach part-

nerstw lokalnych i branżowych.  

Fot. Wręczenie Certyfikatów dla Partnerstwa „Częstochowa na 

rzecz osób z niepełnosprawnością” 

Karolina Borecka  

Doradca kluczowy 

karolina@jowes.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Działanie partnerskie „Festyn Rodzinny w Parku Lisiniec” 

Nowa perspektywa OWES 

urajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje 

swoim zasięgiem Miasto Częstochowę, powiaty: często-

chowski, myszkowski, kłobucki. Celem działania będzie 

zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 

stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora Ekonomii Społecznej, 

wzmocnienie Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także stworze-

nie przyjaznego klimatu dla Ekonomii Społecznej wśród Jedno-

stek Samorządu Terytorialnego. 

 

Wsparcie obejmować będzie:  

• Usługi szkoleniowe w tematyce: 

 Akademia liderów Ekonomii Społecznej; 

 Uzyskanie wiedzy i umiejętności do założe-

nia/prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Spo-

łecznej; 

 Równościowe zarządzanie różnorodnością; 

 Szkolenie zawodowe w zależności od indywidualnych 

potrzeb u/u; 

• Usługi doradztwa ogólnego i biznesowego 

• Usługi doradztwa specjalistycznego (prawne, marketingo-

we i księgowo-podatkowe) 

• Usługi animacji lokalnej: 

 Strefa partnerstwa; 

 Strefa lidera; 

 Budowanie partnerstw; 

 Działania edukacyjne Podmiotów Ekonomii Społecznej 

na temat 1%; 

• Wsparcie na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębior-

stwach Społecznych: 

 Dotacja; 

 Wsparcie pomostowe; 

 Przedłużone wsparcie pomostowe; 

• Tworzenie planów rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych   

 Opracowanie i wdrożenie modeli biznesowych dla 

Podmiotów Ekonomii Społecznej; 

• Wdrażanie usług innowacyjnych w obszarze Ekonomii Spo-

łecznej 

 

Rafał Żak 

Specjalista ds. Ekonomii Społecznej 

rafal@jowes.pl 
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Inkubator Technologiczny  

Miejsce Twojego Biznesu 

 

hcesz założyć swój własny biznes, a może już prowadzisz 

firmę, poszukujesz dobrze wyposażonego biura oraz 

opieki merytorycznej? 

Inkubator Technologiczny działający przy Centrum Transferu 

Technologii w Częstochowie przygotował dla Ciebie atrakcyjną 

ofertę, a wykwalifikowana kadra pomoże Ci osiągnąć sukces. 

Zapraszamy: 

• firm założone przez studentów, absolwentów i pracowni-

ków wyższych uczelni; 

• nowo powstałe firmy poszukujące wsparcia i możliwości 

rozwoju; 

Inkubator Technologiczny to: 

• nowoczesne, klimatyzowane powierzchnie biurowe; 

• w pełni wyposażone stanowiska pracy (m.in. biurka, szafy, 

komputery, drukarki, kserokopiarki, internet itp.); 

• zaplecze socjalne z aneksem kuchennym; 

• sala spotkań wyposażona w niezbędne multimedia; 

• szybki dostęp do potencjalnych partnerów biznesowych. 

• indywidualna opieka mentorska w zakresie wsparcia  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 

• doradztwo biznesowe i coaching strategiczny; 

• porady prawne, w tym dotyczące własności intelektualnej; 

• pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania; 

• pomoc we wdrażaniu nowych produktów i usług; 

• możliwość promocji na eventach organizowanych przez 

CTT i CzPP-T. 

• preferencyjne stawki wynajmu sal konferencyjnych i szko-

leniowych w CzPP-T 

• pierwszeństwo udziału w szkoleniach, warsztatach, konfe-

rencjach organizowanych przez CTT i CzPP-T; 

• prestiżową lokalizację w Częstochowskim Parku Przemy-

słowo-Technologicznym; 
 

Centrum Transferu Technologii w Częstochowie S.A. 

Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny,  

ul. Wały Dwernickiego 117/121 pokój 323, 42-200 Częstochowa, 

tel./fax: 34 373 10 81, tel. kom.: 730 813 114,  

e-mail: ctt@arr.czestochowa.pl 

O Agencji Rozwoju Regionalnego  

w Częstochowie S.A. 
 

gencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A jest 

spółką Gminy Miasta Częstochowa, która podejmuje 

działania na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego 

Częstochowy i subregionu północnego województwa śląskiego, 

zgodnie z wykładnią polityki regionalnej w Polski i Unii Europej-

skiej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, posza-

nowania środowiska naturalnego i równości szans.   

ARR realizuje projekty w zakresie podnoszenia jakości 

życia mieszkańców, rozwoju rynku pracy, zwiększania poziomu 

przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, inno-

wacyjności gospodarki, edukacji i integracji społecznej, a także 

poprzez profesjonalne działania wspierające samorząd w zakre-

sie pozyskiwania inwestorów, w szczególności z kapitałem za-

granicznym.  

W ostatnich latach Agencja Rozwoju Regionalnego  

w Częstochowie S.A.: 

• Zainicjowała i objęła nadzorem proces utworzenia 169 no-

wych przedsiębiorstw w regionie, dotowanych ze środków 

Unii Europejskiej, 

• Przeprowadziła 146 audytów technologicznych oraz 5 

transferów technologii, 

• Wsparła niemal 700 instytucji oraz ponad 6,2 tys. osób  

z regionu, udzielając niemal 5,5 tys. godzin doradztwa, 

pomagając w przygotowaniu i złożeniu 411 wniosków o do-

finansowanie projektów -  360 beneficjentów otrzymało 

stałą opiekę i pomoc w realizacji projektów, 

• Udzieliła 23 pożyczki służące rozwojowi lokalnej przedsię-

biorczości – opiewały na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł, 

• Prowadziła Punkt Konsultacyjny, w którym z bezpłatnych 

usług informacyjnych w skorzystało ponad 5,5 tys. klien-

tów, w tym 2570 przedsiębiorców, natomiast z usług do-

radczych w zakresie uruchamiania i rozwoju działalności 

gospodarczej skorzystało niemal 200 przedsiębiorców lub 

osób zamierzających rozpocząć działalność, 

• W latach 2012 - 2014 w ramach realizowanych projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych wsparciem obję-

ła 7 częstochowskich szkół zawodowych i 7 gimnazjów  

w regionie. 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.  
Biuro Zarządu 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42 – 202 Częstochowa 
Tel. 34 360 56 88/Fax. 34 360 57 47 
e- mail: arr@arr.czestochowa.pl 
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Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

„Akcja Gwiazdka 2015” 

uż po raz piąty Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej 

organizuje świąteczną „Akcję Gwiazdka”, która w tym roku 

obejmie dzieci z dzielnicy Stradom. Od 2012 roku Akcja jest 

organizowana z 

Partnerstwem na 

Rzecz Aktywności 

Lokalnej „Raków – 

Reaktywacja”. Na 

początku grudnia 

dzieci z wybranej 

dzielnicy Często-

chowy własnoręcznie piszą lub rysują listy do Świętego Mikołaja 

z prośbą o wymarzony prezent świąteczny. Listy trafiają do mi-

kołajkowej poczty, a następnie organizatorzy przekazują je dar-

czyńcom, którzy chcą przygotować prezent dla konkretnego 

dziecka. Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia organi-

zowany jest finał „Akcji Gwiazdka” w formie pikniku świąteczne-

go dla dzieci i ich rodzin, w trakcie którego jest ubierana żywa 

choinka, śpiewanie kolęd i ciepły poczęstunek, a Święty Mikołaj 

rozdaje prezenty, na które najbardziej czekają dzieci. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zostać tegorocznym 

Świętym Mikołajem i przygotować prezent w ramach „Akcji 

Gwiazdka” zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 508 348 

610  lub mailowo: spa.czest@gmail.com 

Karolina Borecka  

Doradca kluczowy 

 

 

„Mikołaj z ulicy Krakowskiej” 

ikołaj z ulicy Krakowskiej to impreza charytatywna 

organizowana co roku przez Fundację Chrześcijańską 

Adullam. W trakcie jej trwania dzieci ze szkół spe-

cjalnych oraz podopieczni częstochowskich organizacji pozarzą-

dowych otrzymują mikołajkową paczkę. Impreza zawsze jest 

uświetniona występami podopiecznych świetlicy „Życie po szko-

le” oraz częstochowskich artystów. W akcję zaangażowanych 

jest wielu darczyńców, a co roku inicjatywa objęta jest honoro-

wym patronatem Prezydenta miasta Częstochowa.  

W tym roku „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” odbędzie się 

7 grudnia o godzinie 17.00 w Filharmonii Częstochowskiej. 

Karolina Borecka  

Doradca kluczowy 

X Gala Wolontariatu 

entrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu 

Wzajemnej Pomocy „Agape” w Częstochowie w dniu 14 

grudnia 2015 r. w Filharmonii Częstochowskiej organizuje 

X Jubileuszową Galę Wolontariatu. Gala ma na celu złożyć wyra-

zy wdzięczności i uznania dla wszystkich wolontariuszy za ich 

poświęcenie, pasję i pracę jaką wykonują przez cały rok na rzecz 

osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaanga-

żowanych w obszarze kultury, ochrony zwierząt, ekologii i wielu 

innych obszarów pożytku publicznego.  

              Podczas Gali zostaną ogłoszone wyniki X Edycji Konkursu 

Barwy Częstochow-

skiego Wolontariatu 

w ramach którego 

zostaną wyłonieni 

laureaci w ramach  4 

kategorii: wolontariat 

młodzieżowy, senio-

ralny, grupowy i ko-

ordynator wolonta-

riatu. Dla przybyłych 

na Galę wolontariu-

szy i zaproszonych 

gości zaśpiewa Mie-

czysław Szcze-

śniak. Dla mieszkań-

ców miasta Często-

chowy i regionu or-

ganizatorzy przygotowali cegiełki, które można nabyć w cenie 20 

zł. w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape" przy 

al. Wolności 44 w Częstochowie (tel.343627866) oraz  

w kasach Filharmonii Częstochowskiej ul. Wilsona 16. 

             Gala jest przygotowywana w partnerstwie z Urzędem 

Miasta Częstochowy, Wydziałem Polityki Społecznej, Filharmo-

nią Częstochowską, Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych 

"KaFOS", Częstochowskim Bankiem Żywności, Jurajskim Ośrod-

kiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Fundacją dla Życia  

i Rodziny im. św. Jana Pawła II. 

              Patronat honorowy nad Galą objął Pan Krzysztof Maty-

jaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Pan dr Ryszard 

Majer Senator RP i Rzeczniki Osób Starszych. Natomiast patro-

nat medialny objęła TV Orion, Radio Fiat, Radio Jura oraz Czę-

stochowskie24.  
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Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

 Kalendarium na Listopad 2015 

04-06.11.2015  VII Ogólnopolskie Forum Spół-

dzielczości Socjalnej 2015  

w Warszawie,  

Szczegółowe Informacje na 

www.ozrss.pl 

09.11.2015 10:00-13:00 Spotkanie edukacyjne pt. "Dota-

cje na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecz-

nych", Częstochowski Park Prze-

mysłowo-Technologiczny przy ul. 

Wały Dwernickiego 117/121, 

10.11.2015 9:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego - Kłobuck, LGD „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

12.11.2015 

 

9:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Mykanów, LGD „Razem 

na Wyżyny” 

16.11.2015 

 

10:00-13:00 Spotkanie edukacyjne pt. "Dota-

cje na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecz-

nych", Gminnym Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Kłobucku,  

ul. Zamkowa 12 

16-20.11.2015 

 

 Ogólnopolskie Spotkanie Eko-

nomii Społecznej w Warszawie, 

Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

18.11.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Myszków,  

Urząd Miasta Myszków 

18.11.2015 

 

10:00-13:00 Grupowe doradztwo pt. „Zmiany 

w ustawie –  Prawo o stowarzy-

szeniach”,  

JOWES, Al. Najświętszej Maryi 

Panny 24 lok. 3, 

18.11.2015 10:00-15:20 Śląski Kongres CIS i KIS 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego  

ul. Bankowa 11B, Katowice 

19.11.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Janów, LGD „Partner-

stwo Północnej Jury” 

20.11.2015 09:00-15:00 Konferencja pn. „Zostań przed-

siębiorcą społecznym! Skorzystaj 

ze środków RPO WSL 2014-

2020",  

Muzeum Śląskie (Audytorium) 

ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice 

23.11.2015 

 

09:00-14:00 VIII Targi Funduszy Europejskich, 

Międzynarodowe Centrum Kon-

gresowe w Katowicach (koło 

Spodka), Al. Korfantego 

24.11.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Kłobuck, LGD „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

25.11.2015 

 

10:00-13:00 Spotkanie edukacyjne pt. "Dota-

cje na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecz-

nych", Urząd Miasta Myszków,  

ul. Kościuszki 26 

25.11.2015 

 

10:00 Forum dla rodziny organizowane 

przez Partnerstwo Częstochowa 

dla rodziny, Urząd Miasta w Czę-

stochowie - sala sesyjna,  

ul. Śląska 11/13, 

26.11.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Poczesna, LGD „Bractwo 

Kuźnic” 

30.11-01.12. 

2015 

 

09:00-17:00 Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, Częstochowski Park Prze-

mysłowo-Technologiczny przy  

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 

Grudzień 2015 

01.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Kłobuck, LGD „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

02.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Myszków, Urząd Miasta 

Myszków 

03.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Mykanów, LGD „Razem 

na Wyżyny” 

04.12.2015 

 

10:00-13:00 Spotkanie edukacyjne pt. "Dota-

cje na tworzenie miejsc pracy  

w przedsiębiorstwach społecz-

nych", Gminne Centrum Pracy  

w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29 



 

 
 

 

 

 

Biuletyn Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

07.12.2015 

 

17:00-20:00 Mikołaj z ulicy Krakowskiej, Fil-

harmonia Częstochowska im. 

Bronisława Hubermana, 

ul. Wilsona 16, 

08.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Kłobuck, LGD „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

09.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Myszków, Urząd Miasta 

Myszków 

09.12.2015 

 

10:00-13:00 Grupowe doradztwo pt. „Zmiany 

w ustawie –  Prawo o stowarzy-

szeniach” , JOWES, Al. Najświęt-

szej Maryi Panny 24 lok. 3 

10.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Janów, LGD „Partner-

stwo Północnej Jury” 

14.12.2015 

 

17:00-20:00 X Gala Wolontariatu oraz Kon-

cert Mieczysława Szcześniaka – 

AGAPE, Filharmonia Częstochow-

ska im. Bronisława Hubermana 

15.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Kłobuck, LGD „Zielony 

Wierzchołek Śląska” 

16.12.2015 

 

09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Myszków, Urząd Miasta 

Myszków 

17.12.2015 09:00-14:00 Dyżur Mobilnego punktu dorad-

czego – Poczesna, LGD „Bractwo 

Kuźnic” 

17-18.12.2015 

 

09:00-17:00 Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, Częstochowski Park Prze-

mysłowo-Technologiczny, ul. 

Wały Dwernickiego 117/121, 

19.12.2015 

 

 Akcja Gwiazdka 2015 organizo-

wana przez Stowarzyszenie Pe-

dagogiki Alternatywnej oraz 

Fundację FForma,  

Dzielnica Stradom. 

 

Rafał Żak 

Specjalista ds. ekonomii społecznej 

 

Mobilne punkty doradcze JOWES 

obilne Punkty Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej 

utworzone zostały w Myszkowie, Kłobucku, Janowie  

i Mykanowie. W ramach punktów udzielane będzie doradztwo 

w zakresie: 

• Tworzenia  nowych podmiotów ekonomii społecznej (spół-

dzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń) i wsparcia już 

istniejących w zakresie bieżącej działalności. 

• Ekonomizacji  organizacji – podjęcia działalności odpłatnej 

pożytku publicznego i działalności gospodarczej, 

• Tworzenia nowych podmiotów reintegracji (CIS, KIS, WTZ, 

ZAZ) oraz wsparcia dla istniejących podmiotów. 

Ponadto w ramach Mobilnych Punktów JOWES można skorzy-

stać z usług animacji lokalnej. 

Harmonogram dyżurów w ramach Mobilnych punktów JOWES 
 

Myszków 

Urząd Miasta Myszków 

ul. Kościuszki 26, 42 – 300 Myszków 

Pok. 161,  

Kłobuck 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” 

ul. Staszica 12, 42 – 100 Kłobuck, 

Mykanów 

Lokalna Grupa Działania „Razem na Wyżyny” 

ul. Cicha 74, 42 – 233 Mykanów,  

Janów 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Jury” 

Złoty Potok, ul. Kościuszki 7, 42 – 253 Janów, 

Poczesna  

Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic” 

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, 
 

Na doradztwo oraz usługi animacyjne można zgłaszać się tele-

fonicznie: 34 325 71 42 lub mailowo: jowes@jowes.pl 

 

 

Kontakt 

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

Al. Najświętszej Maryi Panny 24, oficyna lok. 3 oraz 4,  

42-202 Częstochowa  

tel. 34 325 71 42, fax 34 360 57 47, e-mail: jowes@jowes.pl  

Godziny pracy ośrodka: Pn. – Pt. 7.30 – 15.30 

M


