
 

 

Szanowni Państwo, 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzi rekrutację osób i podmiotów 
zainteresowanych bezzwrotnym wsparciem inwestycyjnym wraz z usługami towarzyszącymi na 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidarnej. 

 

Projekt pn. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorstwa społeczne/podmioty ekonomii społecznej 
zainteresowane finansowymi formami wsparcia w ramach WCES serdecznie zapraszamy do złożenia 
odpowiedniego Formularza Rekrutacyjnego osobiście lub przesyłką pocztową w Biurze WCES przy 
ulicy Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu.  

Rekrutacja prowadzona jest w systemie ciągłym. 

 

Dokumentacja niezbędna do zakwalifikowania do projektu - odpowiednio: 

1. Formularz rekrutacyjny dla osób indywidualnych i pracowników/przedstawicieli instytucji wraz z 
załącznikami; 

2. Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych wraz z załącznikami; 

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w zakładce Pobierz na stronie projektu: www.wces.eu 

 

Osoby i podmioty ekonomii społecznej chętne do udziału w projekcie powinny: 

1. Zgłosić z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie Formularza 
Rekrutacyjnego, 

2. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną. 

 

Procedura rekrutacyjna składa się  z następujących etapów: 

1. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami, 

2. Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów, 

3. Rozmowa z Komisją Rekrutacyjną. 

 

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji zawarte są w Regulaminie WCES, dostępnym w zakładce 
Pobierz na stronie projektu: www.wces.eu 
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W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem projektu WCES: 

I. Do biura WCES Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka powinny się zwracać: 
 

1. Osoby fizyczne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej 
2. Osoby prawne zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej 
3. Spółdzielnie socjalne zainteresowane otrzymaniem dotacji na utworzenie nowego miejsca 

pracy 

 

Kontakt: 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 
ul. Św. Wincentego 6/9 
61-003 Poznań 
www.wces.eu 
 
tel. +48 61 668 23 21 

 

Justyna Brylewska 

justyna.brylewska@barka.org.pl 

+48 733 660 028 

+48 61 668 23 21 

 

Informacji ponadto udzielają: 

 

Patrycja Zenker 

doradca kluczowy 

patrycja.zenker@barka.org.pl 

+48 61 668 23 07 

 

Bartosz Pawlak 

doradca kluczowy 

bartosz.pawlak@barka.org.pl 

+48 61 668 24 30 

 

Rafał Jaworski 

kluczowy doradca biznesowy 

rafal.jaworski@barka.org.pl 

+48 61 668 23 05 
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Andrzej Dec 

kluczowy doradca biznesowy 

andrzej.dec@barka.org.pl 

+48 61 668 23 21 

 

II. Do biura WCES Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej – Związku Organizacji Pozarządowych 
powinny się zgłaszać: 
 

1. Osoby fizyczne zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej 
2. Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane założeniem spółki non profit 
3. Stowarzyszenia i fundacje zainteresowane uruchomieniem bądź rozwojem działalności 

statutowej odpłatnej lub działalności gospodarczej 

 

Kontakt: 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej 
Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych 
ul. Bukowska 27/29 
60-501 Poznań 
www.wrk.org.pl 
 
tel. +48 61 85 30 930 
tel. +48 61 62 32 145 

 

Małgorzata Sajkiewicz  

doradca kluczowy 

malgorzata.sajkiewicz@wrk.org.pl  

 

Dagny Łaniecka 

doradca kluczowy 

dagny.laniecka@wrk.org.pl  

 

Justyna K. Ochędzan 

Animacja, poszukiwanie partnerów do współpracy 

justyna.k.ochedzan@wrk.org.pl 

 

Uwaga!  

Podmioty prowadzące Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej: Fundacja Pomocy Wzajemnej 
Barka, Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek 
Organizacji Pozarządowych,  wyraźnie zastrzegają sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści 
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informacji i dokumentów zamieszczonych na stronie, odnoszących się do projektu Wielkopolskie 
Centrum Ekonomii Solidarnej,  w szczególności w przypadku zmiany zapisów dokumentów 
projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających 
wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Partnerzy ze 
swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowali należytej staranności, 
jednakże ich ostateczna treść jest zależna od wytycznych instytucji zewnętrznych. 

 

 

 


