
Projekt wspierający i promujący przedsiębiorczość społeczną w regionie 
stargardzkim. 

  

Miło nam poinformować, iż 1 grudnia 2012 firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof 
Musiatowicz, w partnerstwie z  Fundacją Pod Aniołem z siedzibą w Dobrzanach, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach oraz firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w 
Szczecinie rozpoczęły realizację projektu wspierającego i promującego przedsiębiorczość 
społeczną pn.: „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie 
stargardzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2. Projekt 
realizowany jest na terenie regionu stargardzkiego obejmującego powiaty: stargardzki, 
pyrzycki, choszczeński, myśliborski i gryfiński w terminie do 30 czerwca 2013 r. 

Celem głównym Projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, który udzieli kompleksowego wsparcia sektora ekonomii społecznej poprzez 
doradztwo, szkolenia, warsztaty oraz wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Z oferowanego wsparcia można skorzystać w 
siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach, Ośrodka Wsparcia 
Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach, bądź innym miejscu wskazanym przez Uczestników 
Projektu. 

Usługi OWES skierowane są do: 

·   osób fizycznych, zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej, w tym 
rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, 

·  podmiotów ekonomii społecznej, 

·   pracowników instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej, jednostek samorządu 
terytorialnego. 

OWES świadczy usługi informacyjne, animacyjne, doradcze i szkoleniowe m.in w 
zakresie: 

·  zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, 

·   usług prawnych, księgowych i marketingowych, 

·  równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz elastycznych form zatrudnienia, 

·  pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania      

          (m.in preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach    

          Działania 1.4), 

·   pozyskiwania klienta i rynków zbytu dla towarów i usług, 

·   zarządzania organizacją, planowania strategicznego, 

·    tworzenia biznesplanu, 

·    tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, 

·   promocji ekonomii społecznej w regionie, 

·   wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni 
socjalnej. 

Szczegółowe informacje na temat oferowanego wsparcia, można uzyskać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub osobiście w: 

1.  Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dobrzanach, ul. Staszica 56, 73-
130 Dobrzany, tel.: 91 443 6150, fax. 91 443 6181, e-mail: owes@4c.szczecin.pl. 



2.  Ośrodku Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 
74-200 Pyrzyce, tel.: 91 443 6150, e-mail: owss@4c.szczecin.pl. 

3.  Biurze Projektu: 

4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, 

ul Janosika 8, 71-424 Szczecin, 

tel.: 91 881 2176, fax: 91 881 2486, e-mail: ces@4c.szczecin.pl 

 

Wszelkie materiały i informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej 
projektu: www.owes.4c.szczecin.pl  

 W załączeniu Formularz kontaktu oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim”.  

  

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. 

 


