
 
 

 

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

przy Stowarzyszeniu BORIS 

W związku z aktualną sytuacją w kraju informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro 

Stowarzyszenia BORIS pracuje zdalnie.  

Konsultacje i doradztwo prowadzone są telefonicznie i mailowo pod numerami (tylko 

numery telefonów komórkowych) i adresami wskazanymi w zakładce kontakt: 

http://lowes.boris.org.pl/kontakt/ na stronie http://lowes.boris.org.pl/ 

Oferujemy konsultacje prawno-księgowe m.in. w zakresie rejestrowania organizacji, tworzenia statutu, 
prowadzenia księgowości, a także wsparcie coachingowo-doradcze w zakresie planowania strategii 
rozwoju organizacji, budowania współpracy lokalnej z innymi organizacjami, mieszkańcami i 
samorządem oraz wsparcie w zakresie ekonomizacji organizacji. 

Jakie wsparcie oferujemy? 

Dla organizacji pozarządowych: szkolenia 

oraz specjalistyczne doradztwo dla 

organizacji chcących prowadzić działalność 

gospodarczą bądź odpłatną, oraz tych, które 

chcą prowadzić lub przekształcić się w 

przedsiębiorstwo społeczne. 

Zwracając się do nas, możecie liczyć na 

pomoc w nawiązywaniu relacji z lokalnymi 

partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii 

Zajęciowej, Zakładami Aktywności 

Zawodowej) i potencjalnymi kontrahentami.  

Oferujemy wsparcie specjalistów w:  

• opracowaniu biznesplanu 

• finansowo – prawnych aspektach zakładania przedsiębiorstwa społecznego/ podmiotu 

ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością 

gospodarczą) 

• tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

• marketingowych, księgowych, prawnych, itp. kwestiach związanych z prowadzeniem 

przedsiębiorstwa społecznego  

• reintegracji społeczno-zawodowej pracowników. 

Udzielamy wsparcia finansowego (dotacji) na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

Dla osób indywidualnych i grup: wsparcie merytoryczne w opracowaniu koncepcji podmiotu ekonomii 

społecznej i stworzeniu biznesplanu, pomoc w spełnieniu wymogów formalno-prawnych podczas 

rejestracji podmiotu, oraz dostosowane do potrzeb doradztwo i szkolenia z oferty dla organizacji 

pozarządowych. 

http://lowes.boris.org.pl/kontakt/
http://lowes.boris.org.pl/


 
 

 

 

Kim jesteśmy? 

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) jest kontynuacją dotychczasowej współpracy 

w na rzecz ekonomii społecznej doświadczonych i cieszących się zaufaniem akredytowanych ośrodków: 

Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS i Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. 

 

Nasza oferta jest bezpłatna dzięki pozyskanemu współfinansowaniu ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego oraz z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020. 


