


mOWES 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

jest prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 r.  

Akredytacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
potwierdza wysoką jakość działań mOWES. 



Obszar działania: subregion radomski 





Cel działalności 

Wspieramy rozwój i upowszechniamy wiedzę na temat 
ekonomii społecznej 



Jak to robimy? 

• Budujemy nowe i wspieramy istniejące 
przedsiębiorstwa społeczne 

• Pomagamy tworzyć miejsca pracy w regionie 

• Integrujemy środowiska lokalne, m.in. poprzez 
zawiązywanie i rozwój partnerstw 



Wsparcie oferowane przez mOWES 

• Dotacje i granty na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw 
społecznych jako nowych miejsc pracy 

• Bezpłatne szkolenia „szyte na miarę” 
• Coaching i opieka specjalistów ds. rozwoju oraz 

reintegracji 
• Doradztwo ogólne i specjalistyczne, m.in. marketingowe, 

prawne, kadrowo-księgowo-podatkowe, finansowe 
• Budowanie sieci współpracy, animacja 
• Wizyty studyjne i wymiana doświadczeń 



Kogo możemy wspierać 

1. Osoby prawne: 
(podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne) 
 
• Spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych, 
• Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), 
• Koła gospodyń wiejskich, 
• Spółki non-profit, przedstawicieli lokalnego biznesu, 
• Centra i Kluby Integracji Społecznej (CIK, KIS),  
• Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ),  
• Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), 
• Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
• Ośrodki pomocy społecznej, 
• Instytucje rynku pracy 



Kogo możemy wspierać 

2. Osoby fizyczne: 
 

• Niepracujące – oddalone od rynku pracy; 

• Zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej lub chcące rozpocząć pracę w 
przedsiębiorstwie społecznym; 

• Lokalni liderzy 



Co już zrobiliśmy? 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
jest prowadzony w subregionie radomskim  
przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  
 
Zainicjował powstanie kilkudziesięciu przedsiębiorstw   
społecznych, a ponad 200 podmiotów ekonomii społecznej  
skorzystało z różnych form wsparcia,  
czego bezpośrednim efektem było m.in. utworzenie blisko  
100 nowych miejsc pracy w regionie. 
 



Co już zrobiliśmy? 

Powołaliśmy  8 partnerstw na rzecz wsparcia ekonomii społecznej: 
 
• Partnerstwo organizacji pozarządowych w Radomiu 
• 2 partnerstwa w powiecie przysuskim 
• Partnerstwo w powiecie kozienickim 
• Partnerstwo w powiecie szydłowieckim 
• Partnerstwo w powiecie zwoleńskim 
• Partnerstwo w powiecie lipskim 
• Partnerstwo w powiecie białobrzeskim 



Przedsiębiorstwa Społeczne subregionu radomskiego, 
które wspieramy obecnie 

1. Przedsiębiorstwo Społeczne Gospoda Jaskółeczka  

2. Spółdzielnia Socjalna Pierrot i Róża  

3. Spółdzielnia Socjalna „Reduar” 

4. Radomierz Sp. z o.o. 

5. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” 

6. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” 

7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

8. Stowarzyszenie „Rodzina Razem – 2015” 

9. Fundacja FollowMe  

10. Fundacja Dom Wschodni w Radomiu 

11. Fundacja Duchy Lasu. Duchy Historii 

12. Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty   Lokalnej 

13. Fundacja Dobry Duszek 



Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy jest dofinansowana ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 




