
 

 

 

 

Sprawozdanie z Debaty Lokalnej zat.:  

"Wyzwania i szanse ekonomii społecznej w Powiecie Goleniowskim" 

 

 9 kwietnia 2013r. w Nowogardzie odbyła się pierwsza z cyklu - Debata Lokalna zat.: 
"Wyzwania i szanse ekonomii społecznej w Powiecie Goleniowskim". Gospodarzami wydarzenia, 
które zgromadziło ponad 40 osób w tym m.in.: przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli 
instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, 
partnerów społeczno - gospodarczych, byli Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Aktywa Plus 
Emilia Kowalska. 
 Debatę rozpoczął i uroczyście powitał uczestników oraz gości - Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogardzie Pan Antoni Bielida, jednocześnie ciepło odnosząc się do realizacji na terenie powiatu 
goleniowskiego - projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).  
 Jako pierwsze w programie Debaty, przewidziano wystąpienia inaugurujące, które 
zaprezentowali Kierownik merytoryczny Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Pani Emilia 
Kowalska, reprezentująca jednocześnie Lidera Projektu Aktywa Plus Emilia Kowalska oraz Prezes 
Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie - Pan prof. dr hab. 
Henryk Babis, również realizator projektu OWES. Pierwsza prezentacja wprawiała uczestników 
Debaty w założenia i etapy realizacji projektu OWES na terenie Powiatu Goleniowskiego, druga zaś 
miała na celu przedstawienie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. 
 W części poświęconej potencjałowi podmiotów ekonomii społecznej jako przyszłej sile 
regionu - Pani Małgorzata Kuncewicz - Główny specjalista wieloosobowego stanowiska ds. organizacji 
pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego zaprezentowała zgromadzonym - Raport z badań JST na temat współpracy 
samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim. 
 Następnie Pani Urszula Witkowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, 
omówiła działania ustawowe i niestandardowe Urzędu skierowane do osób bezrobotnych i do 
lokalnych przedsiębiorstw. Następnie przedstawiła dotychczasowe doświadczenia Urzędu Pracy w 
Goleniowie w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, akcentując przy tym ustawowe możliwości 
wsparcia członków grup inicjatywnych jakimi dysponuje Urząd. Pani Krystyna Jaworska - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, zaś przybliżyła uczestnikom Debaty zadania 
PCPR w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Skupiła się również na doświadczeniach 
Centrum zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnych, gdzie w wyniku wielu działań powstała 
Spółdzielnia socjalna w Przybiernowie, dofinansowana ze środków EFS w ramach projektu 
prowadzonego przez zewnętrzną firmę. Pani Dyrektor dodała także iż na przełomie VI i VII. 2013r. 
planuje się powstanie drugiej Spółdzielni socjalnej (w tym przypadku również przy udziale środków 
EFS w ramach projektu zewnętrznego). 
 W kolejnym wystąpieniu Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urzędu 
Miejskiego w Nowogardzie - Pani Urszula Berezowska powiedziała o współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Gminie Nowogard, poczynając od tworzenia Programu Współpracy z organizacjami 



 

 

 

pozarządowymi, powoływaniu komisji opiniujących otwarte konkursy ofert (w których skład wchodzą 
m.in. 3 przedstawiciele NGO), po obszary działań w ramach których ogłaszane są konkursy. Dodała 
także, że dobra współpraca Gminy z organizacjami, została doceniona przez Urząd Marszałkowski, 
gdyż Gmina Nowogard zdobyła  II miejsce w Konkursie Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego  pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2012” w kategorii gminy 
miejskie i miejsko-wiejskie. 
 Ostatnim wystąpieniem w tej części Debaty była prezentacja Członka Zarządu Stowarzyszenia 
Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania - Pana Mieczysława 
Bździuch, który przedstawił działania aktywizujące mieszkańców terenów objętych działaniami LGD. 
Opowiedział o historii powstania LGD, najważniejszych projektach oraz przedstawił obecne 
możliwości wsparcia, wymienił potencjalnych wnioskodawców i procedury wyboru najlepszych 
projektów. 
 Po przerwie - w części dot. relacji podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem, pierwszy 
głos zabrał Pan Mieczysław Cedro - Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, który 
przedstawił fakty z zakresu integracji środowiska organizacji pozarządowych Gminy Nowogard 
sięgające 2005 r. Stowarzyszenie Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych, zaś powstało w 
2007 r. Obecnie w Nowogardzie  zarejestrowanych jest 50 organizacji pozarządowych z czego 27 
organizacji należy do NFOP. Celem Forum jest wspieranie organizacyjne, informacyjne i szkoleniowe 
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nowogard oraz współpraca z Urzędem Miejskim, wobec 
którego Forum jest także reprezentantem interesów organizacji. 
 Drugim wystąpieniem w tej części Debaty była prezentacja Pani Anny Łukomska - Dziedzic - 
Kierownik Projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Aktywa Plus Emilia Kowalska zat.:. 
"Relacje podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem w aspekcie wsparcia finansowego PES".  Po 
krótkim wprowadzeniu dot. liczby podmiotów ekonomii społecznej w województwie i 
poszczególnych jego powiatach, najważniejszych problemach nurtujących sektor, zaprezentowała 
wybrane możliwości finansowe PES wraz z tzw. mechanizmami zwrotnymi. Na każdym etapie Debaty, 
uczestnicy dyskutowali, zadawali pytania, brali czynny udział w spotkaniu. Debatę podsumowała i 
zamknęła Pani Emilia Kowalska, dziękując jednocześnie zgromadzonym za czynny udział i zapraszając 
na lunch. 
 
Przy wykorzystaniu materiałów Lokalnego Doradcy  
- Pani Magdaleny Rogojszy,  
sprawozdanie sporządzone przez: 

 

Kierownik Projektu OWES 

Anna Łukomska - Dziedzic 

 


