
OFERTA WSPARCIA PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH 
 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY  
WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM EKONOMII SOLIDARNEJ 

 
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY? 
 
Podmioty Reintegracyjne (PR) i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu 
poznańskiego (powiat poznański, obornicki, średzki, śremski, szamotulski i miasto Poznań): 

 Centra i Kluby Integracji Społecznej, 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

 Zakłady Aktywności Zawodowej. 
 

 
OFERTA 
 

Doradztwo 
ogólne 

Co obejmuje oferta doradztwa ogólnego? 

 zakładanie i rejestrowanie PR, 

 funkcjonowanie PR, 

 zmiany prawne, 

 współpraca z biznesem, NGO, JST 

Przestawiony zakres doradztwa ogólnego stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą 
pomocą i wiedzą w zakresie zgłaszanych indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii 
społecznej. 
 
 

Doradztwo 
specjalistyczne 

Co obejmuje oferta doradztwa specjalistycznego? 
a) w zakresie prawnym (doradztwo i usługi):  

 prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,  

 prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,  

 podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,  

 obowiązki pracodawcy względem pracowników.  

 

b) w zakresie księgowo-podatkowym (doradztwo):  

 rachunkowość PES,  

 zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,  

 księgowość,  

 płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.  

 

c) w zakresie osobowym (doradztwo):  

 zarządzanie organizacją,  

 zarządzanie pracownikami,  

 zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.  

 

d) w zakresie finansowym (doradztwo):  

 pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora 

finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,  

 planowanie finansowe, 

 

e) w zakresie marketingowym (doradztwo i usługi):  

 planowanie marketingowe,  

 kształtowanie elastyczności ofertowej,  

 polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,  

 opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,  

 badanie rynku,  



 wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,  

 nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania 

produktów i usług.  

 
 

Szkolenia Co obejmuje oferta szkoleń? 
Tematy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez PS, m.in.: 

 ochrona danych osobowych, 

 prawo pracy, 

 zarządzanie zespołem. 

 
 

Kursy 
zawodowe 

Co obejmuje oferta kursów zawodowych? 
Kursy zawodowe są dostosowane do specyfiki działalności oraz zgłoszonych potrzeb 

danego PR.  

 
 

 
 
 

Jak skorzystać ze wsparcia? 

Podmioty Reintegracyjne zainteresowane skorzystaniem z którejkolwiek formy wsparcia WCES zapraszamy do 

kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z kluczowym doradcą w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca 

spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu WCES znajdującego się w siedzibie Fundacji 

Pomocy Wzajemnej Barka, a także w siedzibie klienta. 

Skontaktuj się z naszymi Kluczowymi Doradcami: 

Patrycja Zenker e-mail: patrycja.zenker@barka.org.pl tel. 603 306 652 

Bartosz Pawlak e-mail: bartosz.pawlak@barka.org.pl tel. 790 220 673 
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