
 
 

Projekt „Kadry Ekonomii Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wyższą Szkołę Zawodową 
„Kadry dl Europy” w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem ETAP”, „I & S STUDIO2” oraz „Edukacją Polską” 

 

Za główny cel projektu obrano stworzenie trwałego systemu wsparcia ekonomii 

społecznej w Wielkopolsce. Organizatorzy postanowili osiągnąć to poprzez organizację bezpłatnego 

wsparcia szkoleniowego i konsultacyjnego dla osób oraz instytucji z obszaru województwa 

Wielkopolskiego. 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby i podmioty z terenu województwa 

wielkopolskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu KC; w przypadku podmiotów/instytucji – 

prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego). 

Osoby fizyczne: 

• osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym osoby długotrwale bezrobotne) 

• osoby nieaktywne zawodowo 

• osoby niepełnosprawne 

Organizacje: 

• organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej (działalność odpłatna 

statutowa), ich pracownicy i członkowie. 

• podmioty ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne realizujące cele statutowe w części 

związanej z reintegracja zawodowa i społeczna swoich członków, ich pracownicy i członkowie. 

W ramach projektu  zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dla osób indywidualnych 

oraz przedstawicieli zakwalifikowanych instytucji i podmiotów ekonomii społecznej, którzy będą mogli 

uzyskać wsparcie w zakresie doradztwa finansowego, zawodowego, marketingowego, księgowego 

oraz prawnego. 

W czym dokładnie mogą pomóc specjaliści w trakcie konsultacji: 

Doradca zawodowy: zbada predyspozycje zawodowe, pomoże napisać dokumenty 

aplikacyjne, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz znaleźć miejsce 

zatrudnienia. 

Konsultant ds. podmiotów ekonomii społecznej: przygotuje grupy inicjatywne do 

założenia spółdzielni socjalnej oraz pomoże w zakresie doradztwa finansowego. 

Specjalista ds. marketingu: pomoże zarówno beneficjentom indywidualnym, którzy 

rozważają założenie własnej działalności gospodarczej oraz podmiotom ekonomii 

społecznej; pomoże zbadać rynek i potrzeby nabywców, pomoże w stworzeniu 

biznesplanu, zapozna z metodami i technikami marketingu, skutecznej sprzedaży oraz podnoszenia 

efektywności działań. 

Specjalista ds. księgowości: pomoże w prowadzeniu księgowości, w konstruowaniu 

budżetu domowego oraz w wypełnianiu deklaracji i pozostałych dokumentów. 

Prawnik: udzieli porad oraz konsultacji prawnych z zakresu zakładania 

i rejestracji podmiotów ekonomii społecznej, pomoże w stworzeniu statutów oraz pism, sporządzi 

opinie prawne oraz projekty umów. 

Konsultant ds. partnerstwa JST i NGO: będzie udzielał konsultacji już istniejącym 

partnerstwom lokalnym – pomoże podtrzymać efekty ich działań oraz wesprze je w realizacji nowych 

zadań. 

KONTAKT: 

Regionalne Centrum Doradztwa Ekonomii Społecznej 

Os. Władysława Łokietka 4 i 

61-616 Poznań 

tel:61-656-99-71 

Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00 (zapisy tylko drogą telefoniczną) 

 


