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Ekonomia
społeczna 

* Doradzamy podmiotom ekonomii społecznej  
w prowadzeniu i rozwijaniu działalności 
(m.in. w obszarach: finanse, księgowość i marketing); 
* Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla  
kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi; 
* Przygotowujemy pracowników przedsiębiorstw
społecznych do prowadzenia prezentacji na
konferencjach branżowych i targach dobrych praktyk; 
* Pomagamy Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej
w realizacji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
* Doradzamy Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa
społecznego lub podmiotu ekonomii społecznej; 
* Wspieramy instytucje publiczne w planowaniu  
i koordynowaniu ekonomii społecznej;  
* Opracowujemy i pomagamy wdrożyć modele
współpracy i rozwoju oparte na franczyzie w działalności
przedsiębiorstw społecznych. 

Realizujemy zamówienia częściowe oraz kompleksowe strategie rozwoju przedsiębiorstw społecznych  
i ekonomii społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. 

Aktywizacja 
zawodowa 

* Prowadzimy warsztaty zawodowe dla najmłodszych –
przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkoły
podstawowej; 
* Pomagamy młodzieży odkryć swój potencjał  
i możliwości oraz określić cele i kierunek rozwoju pod
kątem zainteresowań i predyspozycji zawodowych;  
* Wspieramy dorosłych pracowników, którzy chcą lub
muszą zmienić pracę lub zawód z powodu zmian na
rynku pracy, postępu technicznego, życia osobistego; 
* Realizujemy projekty, które pomagają wrócić lub
wejść na rynek pracy rodzicom wychowującym dzieci; 
* Współpracujemy z instytucjami aktywizacji zawodowej
i pomagamy długotrwale bezrobotnym pokonać bariery
i nieuświadomione uprzedzenia, aby zmieniać swoją
sytuację społeczną i zawodową. 

Realizujemy zamówienia częściowe oraz kompleksowe projekty doradztwa zawodowego  
oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.   



CSR dla 
przedsiębiorstw 

* Pomagamy wyznaczyć cele działań społecznych; 
* Wskazujemy kierunki przejścia od akcyjnej filantropii  
do celowej strategii społecznego zaangażowania
przedsiębiorstw;  
* Kreujemy pomysły na działania społeczne; 
* Przedstawiamy odpowiednich partnerów w postaci
podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych grup
społecznych oraz innych instytucji; 
* Realizujemy odpowiedzialne społecznie
przedsięwzięcia; 
* Włączmy w społeczną aktywność firmy jej  
pracowników i interesariuszy; 
* Dbamy o spójność zaangażowania społecznego  
z dbałością o środowisko oraz relacje z pracownikami  
i interesariuszami, a także o wymiar prawny i etyczny; 
* Wspieramy w odpowiednim, wewnętrznym  
i zewnętrznym, komunikowaniu społecznej
odpowiedzialności. 

Realizujemy zamówienia częściowe oraz kompleksowe strategie zaangażowania społecznego.  

Działania 
non profit  

Naszym celem jest aktywizacja różnych grup
społecznych m.in. seniorów, rodzin, a także osób
indywidualnych do włączenia się w życie społeczne,
zawodowe, kulturalne.  
Badania CBOS wskazują, że w czasie wolnym Polacy
najczęściej oglądają telewizję lub biernie odpoczywają.  
Chcielibyśmy zmienić tę rutynę i zainspirować ludzi do
wspólnego, aktywnego i twórczego spędzania wolnego
czasu. Realizując naszą misję pamiętamy, że człowiek
jest istotą społeczną i potrzebuje innych ludzi, aby czuć
się spełnionym. Pozytywna relacja z ludźmi wpływa na
lepsze radzenie sobie z problemami, których nie
brakuje. Wierzymy, że nasze działania w przyszłości
przyczynią się do zachowania dobrego stanu zdrowia
fizycznego i psychicznego osób korzystających  
z naszej oferty.   
 

Tworzymy przestrzeń do kreatywności, rozwoju osobistego oraz dzielenia się pasją, umiejętnościami  
i doświadczeniem. W ramach Deco Cafeteria prowadzimy działania animacyjne i kulturalne  

oraz warsztaty rękodzielnicze.  

www.decocafeteria.blogspot.com 
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4ES powstała z inicjatywy 4 osób, które połączyła pasja i potrzeba działania na rzecz  
Ekonomii Społecznej. W ramach spółki non profit prowadzimy działalność gospodarczą  

oraz realizujemy misję społeczną. 
 

Tworzymy zespół, do którego wnosimy różnorodne kompetencje oraz zawodowe i życiowe
doświadczenie w następujących obszarach: 

ekonomia społeczna,
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
praca z ludźmi i dla ludzi, 
zarządzanie projektami,
doradztwo,
rękodzieło,

biznes, 
aktywizacja zawodowa, 
kierowanie zespołem, 
rozliczanie projektów, 
animacja lokalnej społeczności, 
sztuka ludowa. 
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Stawiamy na Efektywny rozwój 
                       z Empatią wobec ludzi  

       oraz Entuzjazmem  
                      i Energią w działaniu.  
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