
 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
subregiony: ostrołęcki, ciechanowski, radomski 

www.mowes.pl | mowes@mowes.pl | tel. 22 450 99 31 

 

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) jest jednym z ponad 60 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej działających w całej Polsce, posiadających akredytację 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest prowadzony przez Fundację Fundusz 
Współpracy. mOWES realizuje swoje działania w trzech subregionach województwa mazowieckiego 
(ostrołęckim, ciechanowskim oraz radomskim).  

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. Planujemy 
stworzenie 180 nowych miejsc pracy oraz zawiązanie 20 partnerstw lokalnych. Szczegóły na: 
mowes.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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.  

Długofalowym efektem działań prowadzonych przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach 
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej są oszczędności dla budżetów lokalnych 
(praca zamiast zasiłku) oraz ożywienie i współdziałanie społeczności lokalnej  (strategia  
i partnerstwa na rzecz rozwoju regionu).  

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., 

a także tych wszystkich, czyli tych 
wszystkich, którzy mogą czuć się 
marginalizowani lub oddalani na rynku 
pracy. 

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.  
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