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Spis treści:

HoReCa hotele, restauracje i catering (kawiarnie)

Aleksandra Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna Ciekawa

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja

Fundacja Świat Wrażliwy

Terapia i relaks

Fundacja Holistic

Turystyka i rozrywka

Fundacja Galar Gdański

Moda i Kultura
Fundacja Wspierania Razem po Sukces

Spółdzielnia Socjalna Zeroban



„Kuchnia Rosyjska” istnieje od 20 lat w samym centrum
Gdańska. Oparta jest o regionalne produkty znane z
kuchni rosyjskiej – gęsinę, wołowinę, baraninę. 

Wykorzystuje tradycyjne technologie  – zapiekanie dań w
kociołkach czy pieczenie warstwowych pierogów. Zjecie
tu bliny, solankę, ucha, strogonowa, czy gęś pieczoną.
Dania dostępne są na miejscu, na wynos czy podczas
organizowanych przez "Kuchnię"  imprez cateringowych.

CZY WIESZ, ŻE...

...restauracja mieści się w tzw. kamienicy zygmuntowskiej.
W 1552 roku rezydował w niej, w trakcie swojego pobytu
w mieście, król Zygmunt August. Z kolei w sąsiednich
kamienicach "pierzei królewskiej" zatrzymywał król Jan III
Sobieski z królową Marysieńką. W restauracji podajemy
jego ulubiony deser "Mleczko Gdańskie".

ALEKSANDRA SP. Z O.O.
Gdańsk

Krzysztof Kobyliński
Dyrektor

T: 58 301 27 35
E: CATERING@ALEKS.PL
WWW: KUCHNIA-ROSYJSKA.EU

Pielmieni rosyjskie to pierożki  rodem z Syberii, które są dumą
"Kuchni Rosyjskiej". Ręcznie produkowane z delikatnego ciasta
z różnymi rodzajami nadzienia cieszą się uznaniem klientów.
Dzięki  prowadzonej aktywizacji społecznej osoby z
niepełnosprawnościami  znajdują u nas swoje wymarzone
miejsce na rynku pracy.

DŁUGI TARG 11, 80-958 GDAŃSK, POLSKA



T: 508 186 023
E: KONTAKT@CIEKAWA.COM.PL
WWW: CIEKAWA.COM.PL
FB: @CIEKAWAKAWIARNIAGDANSK

CIEKAWA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

Gdańsk

Krzysztof Skrzypski
Prezes Spółdzielni Socjalnej

W kawiarni serwowana jest kawa, herbata i szeroki
wybór ciast. Przestrzeń lokalu można wynająć na
spotkanie biznesowe. W sezonie można zająć miejsce w
ogródku, w bezpośrednim sąsiedztwie kawiarni.

Ciasta powstają na bazie składników kupionych od
lokalnych dostawców. W ofercie są ciasta tradycyjne jak
i bezglutenowe czy wegańskie. Ciekawa zwraca uwagę
na wykorzystywanie produktów Fair Trade.

cieKAWA kawiarnia jest tworzona razem z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną. To miejsce, 
w którym mogą spełniać swoje marzenia o dorosłości
i samodzielności przez pracę.

Kawę i ciasto można zjeść w lokalu przy ulicy
Świętojańskiej 68 w Gdańsku.



W Domu Gościnnym LukLuk znajdują się 4 w pełni
wyposażone   apartamenty z łazienkami. Baza
noclegowa liczy 17 miejsc, w trzech pokojach istnieje
możliwość wstawienia dostawek. Do dyspozycji gości
jest także wspólna przestrzeń w postaci pomieszczenia 
z aneksem kuchennym z miejscami do relaksu oraz taras
wypoczynkowy.

Kameralna atmosfera w sąsiedztwie
licznych atrakcji turystycznych.
Społdzielnia prowadzi Hostel w Sopocie,
który wspiera zatrudnienie osób z
niepełnosprawnościami.

CZY WIESZ, ŻE...

...Spółdzielnia prowadzi także Sklepy Charytatywne
LukLuk - dające drugie życie rzeczom i szansę na
zatrudnienie osobom bezrobotnym?

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KOOPERACJA
Sopot

Paweł Barczykowski
Prezes Spółdzielni Socjalnej

T: 730 930 745
E: BIURO@KOOPERACJASOPOT.ORG.PL
WWW: KOOPERACJASOPOT.ORG.PL

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 754 A   &   UL. WEJHEROWSKA 11  



Fundacja  wspiera młode osoby z niepełnosprawnością
intelektualną ich rodziców oraz seniorów. Zapewnia przestrzeń
do wspólnej aktywizacji.  Młodzi pracują z seniorami-
mentorami i wymieniają się wiedzą, zachęcają do wychodzenia
z domu, oferują pomoc potrzebującym i integrują lokalną
społeczność.

FUNDACJA 
ŚWIAT WRAŻLIWY

Gdańsk

T: 882 089 933
FB: @FUNDACJASWIATWRAZLIWY2013
FB: @CAFFEAKTYWNI

CZY WIESZ, ŻE...

Jolanta Rychlik
Prezes Fundacji

...Caffe Aktywni to innowacja, która wygrała konkurs na
upowszechnienie w całej Polsce. Jest też w gronie finalistów.
globalnego konkursu #CEMEX-TEC jako przykład pobudzania
systemowej zmiany.

Świat Wrażliwy prowadzi społeczną kawiarnię 
Caffee Aktywni w centrum gdańskich Siedlec, 
przy ul. Kartuskiej 108/112. 

Fundacja za swoją działalność została 
wyróżniona w 2019 roku tytułem 
Przedsiębiorca Odpowiedzialny 
i Wrażliwy Społecznie.



FUNDACJA HOLISTIC
Gdańsk

W gabinecie terapii naturalnych Holistic skorzystasz także
z akupunktury,reiki, fitoterapii, refleksologii i szeregu innych
zabiegów.

Gabinety Fundacji znajdują się w budynku Smart Hotelu,
przy ul. Słowackiego 3 w Gdańsku.

T: 517 882 902
WWW: HOLISTIC.ORG.PL
E: INFO@HOLISTIC.ORG.PL
FB: @HOLISTIC.TERAPIENATURALNE

Fundacja  propaguje profilaktykę zdrowotną oraz edukację
ekologiczną. Podnosi świadomość człowieka 
w zakresie życia w zgodzie z naturą. Promuje jakościowe
podejście do zdrowia, żywienia, rozwoju wewnętrznego oraz
dbania o ekologie.

Oferuje zabiegi medycyny naturalnej. Wśród nich są masaże
lecznicze, sportowe, relaksacyjne i ayuwerdyjskie.

CZY WIESZ, ŻE...

Anna Błażowska
Prezes Fundacji

Wśród wykwalifikowanej kadry Holistic są m.in. niewidomi
masażyści, którzy prowadzą sesje masażu ze szczególną
wrażliwością.



Fundacja oferuje rejsy turystyczne po Gdańsku
i akwenach stoczniowych, a także wynajem
łodzi ze sternikiem na różne okazje.

W ofercie jest także nocny rejs, który odkrywa
niedostępne od ponad 170 lat dla
mieszkańców i turystów tereny stoczniowe.

FUNDACJA
GALAR GDAŃSKI

Gdańsk

T: 500 609 999
E: INFO@GALAR.ORG.PL
WWW: GALAR.ORG
FB: FACEBOOK.COM/GALARGDANSKI

CZY WIESZ, ŻE...
...flota Fundacji to 6 dwunastoosobowych
łodzi? Dziennie wypływają one po pięć razy 
i do tej pory skorzystało z nich ponad 8 500
osób!

Piotr Kozłowski
Prezes Fundacji

Fundacja aktywizuje osoby długotrwale
bezrobotne, niepełnosprawne a także 
dzieci z domów dziecka. Symbolem 
Fundacji jest Galar – starodawna, 
drewniana, wiślana łódź, która głównie 
w XVII i XVIII wieku wpływała na wody 
Motławy z wszelkimi dobrami typu:
węgiel, sól, mydło, wapno i zboże.



Fundacja prowadzi Sklep Charytatywny w Wejherowie  przy
ul. Sobieskiego 252. Dzięki przeznaczaniu dochodu na cele
statutowe tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Organizuje także koncerty charytatywne, wystawy i kursy
rękodzieła.

FUNDACJA WSPIERANIA
RAZEM PO SUKCES

Gdańsk

Klub Integracyjny TAO  to miejsce prowadzone
przez Fundację, gdzie odbywają się  zajęcia dla
dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartek 
od 16-18 w Wejherowie ul.3-go Maja 49. Dzieci 
i młodzież spotykają się .tylko z opiekunami, 
bez udziału rodziców.

T: 600 049 588
FB: @RAZEM.PO.SUKCES

Artur Ostrowski
Prezes Fundacji



... upcykling  to nie to samo, co recykling. W obu
przypadkach chodzi  o niemarnowanie i przetwarzanie,
jednakże dzięki upcyklingowi  z odpadów  powstają
produkty o wyższej wartości.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ZEROBAN

Gdańsk

T: 502 293 044
E: NONWASTE@ZEROBAN.PL
WWW: ZEROBAN.PL

Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN przerabia, tworzy
i przeobraża niepotrzebne materiały reklamowe 
w myśl idei zero waste, less waste i fair trade. 
Z banerów PCV, z roll upów, ze ścianek
reklamowych szyje torby, saszetki, opakowania,
akcesoria, teczki czy etui na laptopy. Podejmuje
wyzwania, realizuje specjalne zamówienia.

Anna Kopek, 
Wiceprezeska Zarządu ds, Sprzedaży

CZY WIESZ, ŻE...

Spółdzielnia prowadzi także warsztaty z upcyklingu.
W ich trakcie można zabawić się w projektanta toreb
i etui z banerów.

Spółdzielnia wzmacnia podejście  proekologiczne
środowisk biznesowych i proponuje konkretne
działania CSRowe  oraz uczula konsumentów na
kwestię świadomych zakupów  u lokalnego
producenta, będącego przedstawicielem  ekonomii
społecznej.



JACEK BRZEZIŃSKI
T: 506 014 226
E: BRZEZINSKI@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: POWIAT KARTUSKI, WEJHEROWSKI I PUCKI

KAROLINA KRZEMIŃSKA
T: 503 664 001
E: KRZEMINSKA@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: GDYNIA / SOPOT

MONIKA POPOW
T: 517 056 241
E: POPOW@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: GDAŃSK

MACIEJ KUMOR
T: 795 499 227
E: KUMOR@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: POWIAT GDAŃSKI, TCZEWSKI I NOWODWORSKI

Niniejszy katalog jest wizytówką ofertową Podmiotów Ekonomii Społecznej objętych
wsparciem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion
metropolitalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

T: 730 778 219
E: BIURO@DOBRAROBOTA.ORG
WWW: DOBRAROBOTA.ORG
FB: @DOBRAROBOTA.ORG

Opracowanie: Filip Jędruch..

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI ANIMATORAMI! UZYSKAJ WSPARCIE!


