
 
 

 

   

Lp. Nazwa 
Beneficjenta 

Tytuł projektu Numer 
projektu 

Rodzaj i 
tematyka 

formy 
wsparcia 

Ilość uczestników Termin/godziny 
realizacji  

Miejsce realizacji Imię i 
nazwisko 

prowadzącego 

1. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Nabór na ścieżki 
wsparcia przez 
OWES 

Nie ma możliwości określenia 
ilości uczestników, ponieważ 
nabór jest prowadzony w 
trybie ciągłym i w każdej 
chwili można zgłosić się do 
udziału w projekcie, zwłaszcza 
na ścieżkę niefinansową. 

Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy ds. naboru pracują 
zdalnie  z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

 

Nabór prowadzony w trybie 
ciągłym przez doradcę ds. 
naboru – nie ma możliwości 
określenia konkretnych 
godzin/dat udzielanego 
wsparcia.  

Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy ds. naboru pracują 
zdalnie  z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

 

 

Wsparcie realizowane  w 
trybie ciągłym zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez 
Uczestniczki/Uczestników 
projektu.  
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy ds. naboru pracują 
zdalnie  z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 
 

Rxxx Gxxx/ Axxx Lxxx 

2. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Wsparcie 
finansowe i 
pomostowe dla PS 
tworzących nowe 
miejsca pracy 
Lider/Partner 

5 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
5 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Pastorówka”, 
Grodziszcze 6, 58-100 Świdnica 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Feniks”, 

Prezes 
Stowarzyszenia 
„Pastorówka” – 
Mxxx Mxxx-Sxxx 
 
 
 
 
 
Prezes Fundacji 
„Feniks” – Exxx 
Mxxx 
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wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
3 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
5 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
1 Uczestniczka projektu po  
udzieleniu wsparcia 
finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęła zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
 
7 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Forteczna 28/35, 58-316 
Wałbrzych 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska Dzierżoniów 
Ul. Kolejowa 9 
58-116 Mościsko 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Socjalna 
„Słoneczko Barda” 
Ul. Fabryczna 17 
57-256 Bardo 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
Fundacja św. Jadwigi 
Morawa 1 
58-120 Jaroszów 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
 
 
Pałac Morawa sp. z o.o.  
Morawa 1 

 
 
 
 
 
 
 
PO Prezesa Zarządu 
– Axxx Bxxx 
Członek Zarządu – 
Exxx Gxxx 
 
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu – 
Mxxx Mxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca 
Zarządu – Axxx Dxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu – 
Mxxx Mxxx - Sxxx 
 
 



 
 

 

   

wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
5 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
3 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
3 Uczestników/Uczestniczek 
projektu po  udzieleniu 
wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w postaci 
dotacji, podjęło zatrudnienie. 
Podmiot rozpoczął także 
korzystanie ze wsparcia 
pomostowego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58-120 Jaroszów 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Sudecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
Ul. Jacka Malczewskiego 22 
58-309 Wałbrzych 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
ARTE Wielobranżowa 
Spółdzielnia Socjalna 
Ul. Nowobielawska 5  
58-260 Bielawa 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
Fundacja SYCHEM 
Ul. Żeromskiego 34 
58-260 Bielawa 
(dotacja nie została rozliczona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prezes Zarządu – 
Txxx Zxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes – Jxxx Pxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes Jxxx Pxxx-
Kxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   

W miesiącu maju planowane 
jest wypłacenie 16  dotacji dla 
3 podmiotów. 
 
W miesiącu maju planowana 
jest także wypłata wsparcia 
pomostowego dla 9 
podmiotów. 
 
 
 

Nie ma możliwości określenia 
konkretnego terminu 
wypłacenia dotacji, ponieważ 
nie zostały jeszcze podpisane 
umowy o udzielnie wsparcia 
finansowego 
Nie ma możliwości określenia 
konkretnego terminu 
wypłacenia wsparcia 
pomostowego, ponieważ nie 
wiadomo kiedy PS złożą 
dokumenty niezbędne do 
wypłacenia wsparcia 
pomostowego. 

Forum Aktywności Lokalnej,  
ul. Ludowa 1C, 58-304 
Wałbrzych 
Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, ul. Beethovena 1-2 
pok.26, 58-300 Wałbrzych 
 

Kadra 
Lidera/Partnera w 
zależność od 
dostępności 

3. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Szkolenia 
przygotowujące do 
uruchomienia i 
funkcjonowania 
PES i PS 

Planowane w miesiącu maju 
2020 roku dla 10 
Uczestniczek/Uczestników 
projektu. 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
planowane szkolenia mogą 
odbywać się zdalnie  z 
wykorzystaniem metod 
kontaktu na odległość. 

Planowane w miesiącu maju 
2020 roku, jednak nie jest 
możliwe określenie dokładnej 
daty oraz godzin, ponieważ ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne  
nie zostały one jeszcze 
ustalone z 
Uczestniczkami/Uczestnikami 
projektu. 

Planowane w miesiącu maju 
2020 roku, jednak nie jest 
możliwe określenie 
dokładnego miejsca realizacji 
szkoleń ze względu na 
panujące zagrożenie 
epidemiologiczne. 

Kadra 
Lidera/Partnera w 
zależność od 
dostępności 

4. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Doradztwo Nie ma możliwości określenia 
konkretnej ilości uczestników, 
ponieważ doradztwo jest 
prowadzone w trybie ciągłym 
w zależności od 
indywidualnych potrzeb 
zgłaszanych przez 
uczestników projektu. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy pracują zdalnie, 
udzielając wsparcia 

Wsparcie doradcze 
prowadzone w trybie ciągłym 
zgodnie z indywidulanym 
zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez 
Uczestniczki/Uczestników 
projektu -  nie ma możliwości 
określenia konkretnych dat 
oraz godzin udzielanego 
wsparcia. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy pracują zdalnie, 

Wsparcie realizowane  w 
trybie ciągłym zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez 
Uczestniczki/Uczestników 
projektu.  
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
doradcy pracują zdalnie, 
udzielając wsparcia 

Ixxx Dxxx, Kxxx Sxxx, 
Axxx Rxxx, Axxx 
Pxxx, 
Kxxx Wxxx, Axxx 
Cxxx, Jxxx Cxxx, Pxxx 
Pxxx 



 
 

 

   

 

doradczego z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość.  

 

udzielając wsparcia 
doradczego z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

 

doradczego z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość.  

 
 

5. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Reintegracja 
społeczna i 
zawodowa 

Ścieżka reintegracji została 
rozpoczęta dla osób , które są 
objęte wsparciem w OWES w 
okresie dłuższym niż 12 
miesięcy.  
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
specjaliści ds. reintegracji 
pracują zdalnie udzielając 
wsparcia z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

Ścieżka reintegracji została 
rozpoczęta dla osób , które są 
objęte wsparciem w OWES w 
okresie dłuższym niż 12 
miesięcy. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
specjaliści ds. reintegracji 
pracują zdalnie udzielając 
wsparcia z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

Informujemy, że ze względu na 
panujące zagrożenie 
epidemiologiczne specjaliści 
ds. reintegracji pracują zdalnie  
udzielając wsparcia z 
wykorzystaniem metod 
kontaktu na odległość. 

Kxxx Mxxx, Sxxx 
Mxxx 

6. Forum 
Aktywności 
Lokalnej/Fundacja 
Rozwoju 
Ekonomii 
Społecznej 

„Rozwój ekonomii 
społecznej w subregionie 
wałbrzyskim” 

RPDS.09.04.00-02-
0001/19 

Działania 
animacyjne 

Nie ma możliwości określenia 
konkretnej ilości uczestników, 
ponieważ działania 
animacyjne prowadzone są w 
trybie ciągłym w zależności od 
indywidualnych potrzeb 
zgłaszanych przez 
uczestników projektu. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
animatorzy i edukatorzy 
pracują zdalnie  udzielając 
wsparcia z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

Wsparcie animacyjne 
prowadzone zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez 
Uczestniczki/Uczestników 
projektu. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
animatorzy i edukatorzy 
pracują zdalnie  udzielając 
wsparcia z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

Wsparcie realizowane  w 
trybie ciągłym zgodnie z 
indywidulanym 
zapotrzebowaniem zgłaszanym 
przez 
Uczestniczki/Uczestników 
projektu. 
 
Ponadto informujemy, że ze 
względu na panujące 
zagrożenie epidemiologiczne 
animatorzy i edukatorzy 
pracują zdalnie  udzielając 
wsparcia z wykorzystaniem 
metod kontaktu na odległość. 

Zxxx Mxxx, Kxxx 
Mxxx, Rxxx Bxxx, 
Axxx Rxxx, Ixxx Dxxx 


