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Orońsko 27.01.2019  



Po pierwsze, trzeba chcieć 
Po drugie, trzeba umieć 
Po trzecie, nie trzeba się bać 
Po czwarte, trzeba się porozumieć!   Jacek Kuroń 
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Jesteśmy jedną z najdłużej działających w Polsce instytucji 

powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych - 

Skarb Państwa ustanowił Fundację Fundusz Współpracy w czerwcu 

1990 roku .  

 

Od początku naszym celem było wspieranie gospodarczego  

i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana 

była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP. 

Dzisiaj w unikalny sposób łączymy w swojej działalności najlepsze 

cechy z trzech różnych obszarów:  

• niezależnej organizacji pozarządowej (NGO),  

• instytucji zakorzenionej w administracji,  

• oraz dynamicznie rozwijającej się firmy konsultingowej. 



 

Fundacja Fundusz Współpracy prowadzi Mazowiecki 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES), 

który posiada akredytację Ministra Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej potwierdzającą, że świadczy  

usługi wysokiej jakości 
 



INKUBACJA I WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W 

SUBREGIONIE RADOMSKIM 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (mOWES) 
 

• Prowadzony  przez Fundację Fundusz 

Współpracy  

• Posiada akredytację Ministerstwa,  

• Obejmuje zasięgiem subregion radomski 

powiaty: białobrzeski, kozienicki, przysuski, 

radomski, zwoleński, szydłowiecki, lipski  

i Miasto Radom 

• „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej  

w subregionie radomskim” (IWES)  

do 31.12.2019 

• Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu 

• Cel główny: min. 60 miejsc pracy  

w Przedsiębiorstwach Społecznych  

na terenie subregionu radomskiego 
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Ekonomia społeczna to inaczej działalność gospodarcza, która 
łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. 
 

Istotne jest w niej to, że poza celem zarobkowym (zyskiem)  
ważne są także działania na rzecz ludzi (członków, podopiecznych).  
 

Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub 
przedsiębiorczość społeczna 
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Głównym celem mOWES jest tworzenie miejsc pracy dla osób 
oddalonych od rynku pracy poprzez tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw społecznych.  
 
W tym celu wspieramy społeczności lokalne oraz pomagamy 
trwale i strategicznie rozwiązywać lokalne problemy, 
wykorzystując do tego ekonomię społeczną.  
 
Promujemy włączanie i aktywizację zamiast wykluczania 
społecznego.  
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Docieramy z pomocą  m.in. do:  
 
 osób niepełnosprawnych,   
 trwale bezrobotnych,   
 osób do 30 lub powyżej 50 roku życia,  
 wychodzących z bezdomności,   
 uzależnień,   
 byłych więźniów,   
 osób chorych psychicznie itp.,  
 
czyli tych wszystkich, którzy mogą czuć się 
marginalizowani lub oddalani na rynku pracy.  

CEL GŁÓWNY: tworzenie miejsc 
pracy dla osób oddalonych od 
rynku pracy poprzez tworzenie 
i rozwój przedsiębiorstw 
społecznych 
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Uaktywniamy i namawiamy do współpracy:  
  
 jednostki samorządu terytorialnego,  
 organizacje pozarządowe,  
  sferę biznesu   
 oraz inne podmioty – jak kluby sportowe,   
 parafie,   
 domy kultury itp.,   
 
a także podmioty dedykowane pomocy społecznej 
i reintegracji zawodowej – jak  
 centra i kluby integracji społecznej (CIS, KIS)  
 Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ),  
 Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) itp.  

Tworzenie partnerstw  
na rzecz wsparcia 
 i rozwoju ekonomii 
społecznej w powiecie, 
gminie … 
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W subregionach, w których świadczymy usługi, prowadzimy Centra Inkubacji  
i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) - regionalne biura mOWES 
znajdują się w Przasnyszu, Ciechanowie i Radomiu – Pl. Stare Miasto 2 (Arka) 
 
Prowadzimy w nich działania edukacyjne nt. ekonomii społecznej (szkolenia, 
doradztwo) oraz rekrutacyjne dla osób i grup inicjatywnych zainteresowanych 
wsparciem, w tym założeniem lub rozwijaniem przedsiębiorstwa społecznego.  
 
Głównym narzędziem mOWES wspierającym powstawanie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach społecznych są dotacje unijne ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego.  

11 



finansowanie 

• Pieniądze na tworzenie przedsiębiorstw 

edukacja 

• Bezpłatne szkolenia 

• Doradztwo 

współpraca 

• Tworzenie partnerstw lokalnych 

sieć 

• Budowanie sieci współpracy 

podpatrywanie 

• Wizyty studyjne  
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Instrumenty wsparcia kierowane do organizacji pozarządowych 

(Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej): 



Rekrutacja – zasady naboru 

 

 

Do udziału w projekcie uprawnione są następujące osoby prawne: 
 

a) organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 

kościelne osoby prawne (przy czym do założenia spółdzielni osób 

prawnych wymagany jest udział 2 podmiotów spośród wyżej 

wymienionych), 

b) podmioty ekonomii społecznej, 

c) przedsiębiorstwa społeczne. 
 

Warunkiem udziału osoby prawnej w projekcie jest: 

a) Posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie 

subregionu radomskiego, 

b) delegowanie przedstawiciela do udziału w projekcie,  



Aby wziąć udział w rekrutacji należy: 

 

 

• wypełnić formularz rekrutacyjny (Załącznik 1 Regulaminu  

w przypadku osób fizycznych lub Załącznik 2 i Załącznik 3 

w przypadku osób prawnych oraz załącznik 4 – opis działalności) 

 

• złożyć dokumenty osobiście w biurze projektu, Centrum Inkubacji  

i Rozwoju PES (26-600 Radom, Pl. Stare Miasto 2), przesłać drogą 

elektroniczną na email: kwozniak@cofund.org.pl ,  

 

• warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest podanie wymaganych  

w formularzu danych, podpisanie oświadczenia uczestnika oraz 

dostarczenie OWES wszystkich niezbędnych załączników i informacji 

służących do potwierdzenia przynależności uczestnika do grupy 

docelowej 

 

• kandydat/ka w ramach rekrutacji może złożyć tylko jeden zestaw 

dokumentów rekrutacyjnych.  
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1. Dając komuś tylko samą pomoc materialną, obrażamy 
jego godność 
 

2. Wymagając aktywności i zmuszając do działania, 
pozwalamy wykluczonym odzyskać godność  
i wiarę w siebie 
 

3. Stworzenie systemu specjalnych podmiotów, które nie 
tylko uczyłyby zmiany postaw, dostarczałyby 
możliwości przekwalifikowania, ale pomagały również 
w pierwszych chwilach funkcjonowania na otwartym 
rynku pracy. 
 

4. Wsparcie zdolności danej osoby do wzbudzenia jej 
aktywności 

 

Hans Christian Kofoeda 



Największym zagrożeniem dla większości z nas nie jest to, 

że postawimy sobie za wysoki cel i nie osiągniemy go, ale 

że postawimy sobie za mały cel i osiągniemy go. 

 Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simon 



Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, 

zatrzymujesz się - stajesz w miejscu.  

Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - 

cofamy się. 
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Tel.:  
E-mail: 

Biuro w Warszawie 

Fundacja "Fundusz Współpracy”  
www.cofund.org.pl 
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa 
 
Biuro w Radomiu 

26-600 Radom, Pl. Stare Miasto 2 

 

infolinia projektu: 22 403 53 25 
skrzynka kontaktowa: 
mowes@mowes.pl 

 

Wojciech J. Jabłoński 
wjablonski@cofund.org.pl 
 
Agnieszka Bulska 
abulska@cofund.org.pl   
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Dziękuję za uwagę 

20 


