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WIEJSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ  

PROGRAM  
 
Udział w programie Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej (WIES): 

 pozwoli skutecznie podejmowad działania służące aktywizowaniu społeczności lokalnej i 
rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej w lokalnych wspólnotach 

 pomoże w zdiagnozowaniu potencjału lokalnej społeczności, 

 pozwoli wybrad najlepsze formy i kierunku rozwijania przedsiębiorczości społecznej, 

 ułatwi mobilizowanie ludzi do współdziałania. 
 
Do udziału w programie szczególnie zapraszamy osoby, które: 

 są liderami, aktywnymi uczestnikami społeczności lokalnej, 

 mają pomysł na rozwijanie lokalnej przedsiębiorczości społecznej, 

 chcą założyd lokalną organizację pozarządową, np. stowarzyszenie lub inny podmiot 
ekonomii społecznej, np. spółdzielnię socjalną 

 
Udział w WIES jest BEZPŁATNY. 
I edycja Wiejskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej obejmuje 5 modułów realizowanych w okresie:  
od września 2010r. do marca 2011r. 
 
I.  PROGRAM SZKOLEO (8 DNI): 
 

 1. BLOK DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ (3 DNI - 30.09 – 02.10.2010) 
 Jak skutecznie diagnozowad problemy społeczne?  
 Jakie są  potrzeby mojej społeczności?  Jakie mamy zasoby lokalne służące aktywności i 

przedsiębiorczości społecznej? 
 Jak skutecznie mobilizowad ludzi do działania? Jak zbudowad zespół ludzi chętnych do 

współpracy? 
 Co to jest ekonomia społeczna i jak możemy ją wykorzystad do rozwoju naszej społeczności? 

 
2. BLOK WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM (3 DNI - 25 – 27.11.2010) 

 Dlaczego warto współpracowad w środowisku lokalnym? 
 Kto może byd naszym partnerem - organizacja, przedsiębiorca, samorząd? Jak inicjowad 

współpracę lokalną wokół przedsiębiorczości społecznej ? 
 Jak poradzid sobie z trudnościami we współpracy? 
 Jak rozwijad partnerstwo w środowisku lokalnym i w zespole? 
 Działacz społeczny- lider czy animator? 

 
3. BLOK EKOMOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI (2 DNI - luty, 
marzec 2011 r.) 

 Jakie są prawne możliwości sformalizowania naszej inicjatywy? 
 Jak  są możliwości finansowania naszej aktywności ? 
 Czy potrzebna jest nam działalnośd dochodowa?  Jak stworzyd biznesplan? 
 Jakie są nasze pomysły na dalsze działania?  

 
II. POMOC ANIMATORA/RKI 
 
Biorąc udział w Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej uczestnik zyskuje również bieżącą pomoc 
Animatora/ki w prowadzonych działaniach.  
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Do jego/jej zadao należed będzie: 
 pomoc w diagnozie potrzeb, zasobów i potencjałów Twojego środowiska – konsultacje w 

zakresie tworzenia mapy zasobów i potrzeb, 
 pomoc w określeniu kluczowych partnerów do współpracy w obszarze przedsiębiorczości 

społecznej  w środowisku lokalnym, 
 wsparcie w przygotowania planu działao dotyczących inicjowania działao służących aktywności, 

przedsiębiorczości społecznej i współpracy w środowisku, 
 pomoc w zakresie animowania aktywności i współpracy lokalnej (pomoc w prowadzeniu 

spotkao, mobilizowaniu ludzi od działania), 
 pomoc w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Spotkania z animatorem odbywad się średnio 1 raz w miesiącu, w terminach i lokalizacji 
dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników (np. na terenie gminy). 
 
III. KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
Przy opracowaniu planów prowadzenia działalności (np. biznes planu, statutu) będzie można 
skorzystad również ze specjalistycznych konsultacji prowadzonych przez doświadczonych doradców z 
zakresu prawa, marketingu czy księgowości. 
Spotkania konsultacyjne realizowane będą w terminach i lokalizacji dostosowanych do 
indywidualnych możliwości uczestników. 
 
IV. WIZYTĘ STUDYJNĄ 
Uczestnictwo w Wiejskim Inkubatorze Ekonomii Społecznej obejmuje także 5 dni wizyty studyjnej w 
podmiotach działających w ramach ekonomii społecznej. Będzie to okazja do zobaczenia w praktyce 
na czym mogą polegad takie przedsięwzięcia, poznania jak wygląda prowadzenie różnych form 
działalności oraz zainspirowania się dobrymi praktykami. 
Wizyty zrealizowane będą w dwóch częściach: 2 dniowej (25 – 26.10.2010 r.) oraz 3 dniowej (13 – 
15.01.2011 r.). 
 
V. POMOC W PROWADZENIU KSIĘGOWOŚCI   
Dodatkowo Ci z uczestników, którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności w formie podmiotu 
ekonomii społecznej będą mogli skorzystad ze wsparcia w prowadzeniu księgowości. Obejmie ono: 
 indywidualne doradztwo (coaching) w zakresie prowadzenia księgowości podmiotu, 
 otrzymanie profesjonalnego programu księgowego, 
 udział w szkoleniu z zakresu obsługi programu księgowego. 
Rocznym wsparciem, realizowanym po zakooczeniu programu WIES, objętych zostanie 5 
nowopowstałych podmiotów. 
 
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WIEJSKIM INKUBATORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ: 
 udział w kompleksowym programie przygotowującym do rozpoczęcia działalności w swojej 

społeczności lokalnej, 
 materiały szkoleniowe, 
 noclegi, wyżywienie podczas szkoleo, 
 przejazd zorganizowany lub zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, 
 bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia. 
 
UDZIAŁ W WIEJSKIM INKUBATORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ ZOBOWIĄZUJE DO: 
 uczestnictwa w szkoleniach (warunkiem ukooczenia WIES jest minimum 80% obecności na 

zajęciach), aktywnej współpracy z animatorem/ką 
 przygotowania „zadao domowych” tj.: 
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 przygotowania, przy wsparciu animatora/rki WIES, MAPY ZASOBÓW I POTRZEB swojej 
społeczności lokalnej pod kątem rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

 zainicjowanie, przy wsparciu animatora/rki WIES, WSPÓŁPRACY LOKALNEJ w obszarze 
promocji rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

 przygotowanie, przy wsparciu animatora/rki WIES, PLANU DZIAŁANIA określającego 
dalsze kroki służące rozwojowi przedsiębiorczości społecznej, aktywności i współpracy w 
społeczności lokalnej. 

 przygotowania przy wsparciu animatora/rki lub konsultanta, pracy zaliczeniowej (np. biznes 
planu, statutu organizacji) 

 
 

REKRUTACJA 
Etapy rekrutacji: 
 
1. Przyjmowanie zgłoszeo: 

 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bis-krakow.pl w zakładce projektu 
„Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej” oraz w biurze projektu 

 Do formularza zgłoszeniowego prosimy załączyd krótki życiorys zawodowy 
 Do 13 września 2010 r. można dostarczyd dokumenty zgłoszeniowe (formularz i życiorys) do 

biura projektu osobiście, pocztą tradycyjną, faxem pod numer (12) 412 15 24 lub mailowo na 
adres anna.mikolajczyk@bis-krakow.pl 

2. Kwalifikacja formalna i wstępna merytoryczna – do 17 września 2010 r. 
3. Rozmowy kwalifikacyjne – w dniach 20–22 września 2010 r. w biurze Fundacji BIS odbędą się 

spotkania rekrutacyjne, które pozwolą poznad uczestników projektu, poznad wzajemne 
oczekiwania oraz doprecyzowad informacje organizacyjne. 

4. Kwalifikacja uczestników, potwierdzenie uczestnictwa i podpisanie kontraktów- do 24 września 
2010 r. 

 
W przypadku większej liczby zgłoszeo powstanie lista rezerwowa. Osoby z list rezerwowej będą miały 
pierwszeostwo w udziale w II edycji programu. 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Na stronie projektu www.bis-krakow.pl 

W Biurze Projektu: 
Ul. Pomorska 8/4, Kraków 

TEL. 12 412 15 24 
 
 
 
„Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej” stanowi element szerszego projektu „Sprawne i aktywne 

podmioty Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

którego realizatorem jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. W ramach projektu przewidziano 

szereg kompleksowych działao, które mają dostarczyd zarówno wiedzy teoretycznej, wsparcia 

informacyjnego, jak i praktycznych umiejętności osobom i organizacjom, które chcą prowadzid 

działalnośd jako podmioty ekonomii społecznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźd na 

stronie www.bis-krakow.pl.  
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