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Niezwykle wiêc nas cieszy, i¿ zosta³a kolejnym zwyciêzc¹
lokalnej ods³ony Kampanii #wlasniepoto:

Spółdzielnia socjalna „PRECYZJA-BUD”

W³aœnie „po to” powsta³a ta firma,
¿eby udowodniæ, ¿e nie jest w niczym inna

od sieci i wielkich korporacji.
I choæ myœlisz, ¿e to ja nie mam racji,

to My
daliœmy radê,
wspólnie,

w pocie czo³a
i nic, i nikt pokonaæ Nas nie zdo³a!!!

Spó³dzielnia socjalna „Precyzja-bud” z Dobiegniewa to fir-
ma budowlana, która powsta³a w kwietniu 2017 roku. W
pierwszym roku dzia³alnoœci objêci byli wsparciem LOWES,
który œwiadczy³ specjalistyczne us³ugi animacyjne, doradcze
oraz szkoleniowe. Spó³dzielnia mog³a skorzysta³a m.in. z dar-
mowych szkoleñ, porad prawnych, biznesowych i ksiêgo-
wych, zaœ dziêki bezzwrotnej dotacji zatrudni³a 5 pracowni-
ków i zakupi³a niezbêdny do dzia³alnoœci sprzêt.

Początki

Pomys³ utworzenia przedsiêbiorstwa powsta³ w momencie
otrzymania informacji o realizacji projektu unijnego, jakim jest
LOWES. Uzyskali niezbêdne informacje wstêpne i rozpoczêli
proces przygotowañ, aby otrzymaæ wsparcie. Kolejnym kro-
kiem by³o znalezienie osób, które kwalifikowa³yby siê do pro-
jektu. Zaraz potem rozpocz¹³ siê proces przygotowawczy. Pi-
êcioosobow¹ grup¹ przeszli cykl treningów i szkoleñ, pod-
czas których uzyskali wiedzê na temat specyfiki dzia³alnoœci i
prowadzenia przedsiêbiorstw spo³ecznych. Poznali tajniki
prowadzenia firmy spo³ecznej. Jako grupa wziêli udzia³ w
wielu spotkaniach i warsztatach. By³ to czas na lepsze poz-
nanie siê, porozmawianie o oczekiwaniach, zaœ przede
wszystkim, ustalenie profilu i kierunku dzia³alnoœci przedsi-
êbiorstwa. Po analizie kwalifikacji, doœwiadczeñ ¿yciowych i
umiejêtnoœci, oczywiste sta³o siê to, ¿e Spó³dzielnia socjalna
„Precyzja-bud” specjalizowaæ siê bêdzie w us³ugach ogólno-
budowlanych.

O firmie

Spó³dzielnia socjalna „Precyzja- bud” oferuje kompleksowe
us³ugi zwi¹zane z pracami ziemnymi. Œwiadcz¹ us³ugi zarów-
no dla osób prywatnych, jak i firm, biur, czy wiêkszych obiek-
tów. Posiadaj¹ wysokiej jakoœci sprzêt, dziêki któremu s¹ w
stanie poradziæ sobie z ka¿dym zleceniem. Nieustannie dbaj¹
o stan techniczny wyposa¿enia, aby zachowaæ jak najwy¿sz¹
precyzjê i terminowoœæ robót. Jest to firma, dla której dba³oœæ
o jakoœæ wykonywanych prac, jak i dotrzymywanie terminów
jest priorytetem. Informacje o dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
mo¿na zaleŸæ na Facebooku oraz na portalu Panorama Firm.

Co oferują?

- us³ugi ogólnobudowlane i wykoñczeniowe
- prace koparko³adowark¹ i minikopark¹
- wykopy fundamentowe, drena¿e i odwodnienia
- wykopy pod kanalizacjê, wodoci¹gi, szamba, œwiat³owody
- wykopy pod ogrodzenia, stawy, oczka wodne
- monta¿ oczyszczalni biologicznych i drena¿owych
- przygotowanie terenu pod budowê i pod us³ugi brukarskie
- wyburzenia oraz rozbiórki budynków.

Zasięg działania

Spó³dzielnia œwiadczy us³ugi na terenie województwa lubu-
skiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Kontakt:

Spó³dzielnia Socjalna „Precyzja-Bud”
ul. Gorzowska 4/3
66-520 Dobiegniew
Telefon: 696 615 301

e-mail: precyzja.bud@gmail.com

Lubuski Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej zaprasza
wszystkich zainteresowanych otrzymaniem bezzwrotnej do-
tacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiêbiorstwach
spo³ecznych. Rekrutacja trwa!
Wszelkie informacje uzyskacie Pañstwo pod numerem tele-
fonu 95 738 00 61 lub w biurze LOWES, przy ul.
Przemys³owej 53 w Gorzowie Wlkp., w godzinach 8.00-15.00.
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Niezwykle precyzyjna
Spółdzielnia socjalna
Spó³dzielnia socjalna „Precyzja-bud” z Dobiegniewa to jedna z pierwszych spó³dzielni utworzonych przy wsparciu Lubuskiego Oœrodka Wsparcia
Ekonomii Spo³ecznej.


