
spółdzielnia socjalna



7 kobiet

Grupa siedmiu kobiet przystąpiła do inicjatywy założenia 
Spółdzielni Socjalnej w ramach projektu „OWES subregionu 

południowego” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



POCZĄTKI



Cele założenia Spółdzielni Socjalnej:

stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych

stworzenie atrakcyjnego miejsca noclegowego

współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami

organizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców 
oraz letniego punktu gastronomicznego 

organizacja szkoleń, kursów i warsztatów



WZGÓRZE
ZAMKOWE



ZAMEK
CIESZYN



ZAMEK
CIESZYN

Na historycznym Wzgórzu Zamkowym, bardzo chętnie
odwiedzanym przez turystów i mieszkańców mieści się

Zamek Cieszyn – ośrodek dizajnu promujący
dobre wzornictwo jako klucz do rozwoju regionu



POKOJE BUTIKOWE

BIURO EVENTOWE

LETNIA KAWIARENKA

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW

Zakres działalności Spółdzielni Socjalnej OFKA:



POKOJE 
BUTIKOWE



POKOJE
BUTIKOWE

OFKA przejęła w użytkowanie pokoje gościnne, by 
przekształcić je w pokoje butikowe i prowadzić w ramach 

własnego przedsiębiorstwa. Dzięki współpracy ze 
STUDIEM RYGALIK, całość przestrzeni została 

zaaranżowana w taki sposób, aby tworzyć spójną 
i atrakcyjną całość z Zamkiem Cieszyn. W taki sposób 

pokoje gościnne Pod Wieżą zmieniły się w 8 POKOI.



PRZED REMONTEM



PRZED REMONTEM



A A

B

B

E

E

D

D
liczba namalowana na suficie
 wedułg szablonu (jest również 
wycięta w dywanie)

okno

PRZEKRÓJ A-A 
SKALA 1 : 40

szafka nocna, rys. tech. 
"szafka nocna P_5"

liczba namalowana na ścianie
 wedułg szablonu, 
kolor wg 
tabeli składowe pokoi"

drzwi
malowane 

na biało

łóżko z usuniętym
wezgłowiem, zgodnie z rys. tech.

sklejka brzozowa
lakierowana na bezbarwny mat

PRZEKRÓJ B-B 
SKALA 1 : 40

krzesło K2

parapet
pomalowany na biało

okno

lustro

stelaż, rys. tech. stelaż

grzejnik

biurko z pułką,
rys tech. biurko P_5

kolorowa ściana
kolor wg 
tabeli składowe pokoi"

PRZEKRÓJ E-E 
SKALA 1 : 40

liczba namalowana na ścianie
 wedułg szablonu, 
kolor wg 
tabeli składowe pokoi"

krzesło K2

łóżko z usuniętym
wezgłowiem, zgodnie z rys. tech.

szafka nocna,

biurko z pułką,
rys tech. biurko P_5

ściana
malowana
 na biało

PRZEKRÓJ D-D

drzwi
malowane 

na biało

szafa,, rys.tech."szafa P_5"

fotel i podnóżek K2

kolorowa ściana

stelaż, rys. tech. stelaż

kolorowa ściana
kolor wg 
tabeli składowe pokoi"

Złożenie P_5
A3

ARKUSZ 1 Z 2SKALA:1:50

NR RYSUNKU

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

STUDIO RYGALIK

NAZWA PROJEKTU:



PO REMONCIE



PO REMONCIE



BIURO
EVENTOWE

Biuro organizuje konferencje, 
fora oraz warsztaty 

artystyczne i wydarzenia 
kulturalne mające na celu 

podniesienie atrakcyjności 
Wzgórza Zamkowego



LETNIA
KAWIARENKA

Miejsce, w którym można 
przyjemnie spędzić czas 

na  świeżym powietrzu



WYPOŻYCZALNIA 
ROWERÓW

Umożliwia turystom 
i mieszkańcom aktywne

zwiedzania regionu 
Śląska Cieszyńskiego



Współpraca podczas organizacji wydarzeń kulturalnych:

Noc Muzeów

I piknik biznesowy

Strachy na Zamku

CieszynFest 



NOC MUZEÓW 2014



NOC MUZEÓW 2015



I PIKNIK BIZNESOWY 2014



STRACHY NA ZAMKU



CIESZYNFEST



SKARBY Z CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY



PASZPORT 
PRZEDSIĘBIORCY

Wyróżnienia wręczane osobom, 
dla których impulsem do założenia 
własnej działalności były szkolenia 

i przedsięwzięcia organizowane 
przez Klub Przedsiębiorcy.



PROMOCJA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

 TKB Szczyrk

Konkurs na plakat promujący ekonomię społeczną 
i partnerstwa lokalne w województwie śląskim

Targi Przedsiębiorczości Społecznej w Katowicach

Wizyty studyjne 



TKB SZCZYRK



KONKURS NA PLAKAT





SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OFKA
Cieszyn, ul. Zamkowa 3c

facebook.com/ofkacieszyn
www.8pokoi.pl

ofka.cieszyn@gmail.com
+48 732 994 452

Nazwa projektu

OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej 

Numer umowy/ wniosku o dofinansowanie: POKL.07.02.02-24-013/12

Nazwa Beneficjenta/Partnera 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Imię i nazwisko Uczestnika/czki, dla której realizowane jest doradztwo: Paulina Kosma

Imiona i nazwiska eksperta wykonujących usługę: Katarzyna Drózd

Terminy  realizacji usługi:

09.10.2013

12.10.2013

DORADCA ZAWODOWY: Katarzyna Drózd 

ZAKRES USŁUGI DORADCZEJ

Wypracowanie Indywidualnego Planu Działania


