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Spis treści:

HoReCa hotele, restauracje i catering (kawiarnie)

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja

Szkolenia

Fundacja Nova

Aktywizacja społeczna

Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa

Fundacja RC

Stowarzyszenie Przyjaciele Trójwsi

Stowarzyszenie Na Krańcu Świata

Usługi opiekuńcze

Fundacja Jesteśmy z Tobą

Terapia i relaks

Fundacja uWażni

Sport i integracja

Fundacja Baltic PRO

Moda i Kultura
Stowarszyszenie Prosto z Serca



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

Paweł Barczykowski
Prezes Spółdzielni Socjalnej

Dom Gościnny LukLuk mieści się w sercu Sopotu,
Obecnie jest miejscem dla rodzin repatriantów
politycznych i uchodźców. Spółdzielnia prowadzi także
nową placówkę dla uchodźców wojennych w Sopocie
oraz planuje otwarcie salonu kosmetycznego,
fryzjerskiego i masażu. Będą to nowe miejsca pracy dla
osób z rodzin ukraińskich dotknietych traumą wojenną.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KOOPERACJA

Sopot

Sklepy charytatywne cieszą się na świecie ogromną
popularnością. Rzeczy sprzedawane w sklepach
charytatywnych w większości pochodzą z darowizn od osób
prywatnych i przedsiębiorstw. Dzięki temu ceny mogą być
przystępne. Pracownikami takich sklepów są zwykle osoby
wykluczone społecznie/bezrobotne lub wolontariusze.

Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” umożliwia osobom
pozostającym bez pracy oraz osobom wykluczonym powrót
na rynek pracy i do społeczeństwa. Działalność jest
różnorodna, to między innymi: 2 sklepy charytatywne, dom
gościnny, wypożyczalnia koszy plażowych i parasoli, obsługa
parkingów oraz Biuro Projektów Społecznych,

Sklepy w Sopocie: 
ul. Wejherowska 11 
Al. Niepodległości 754A

Daj drugie życie swoim ubraniom, 
a przy okazji obdaruj 
potrzebujących!

mailto:biuro@kooperacjasopot.org.pl


CZY WIESZ, ŻE...

Fundacja NOVA skupia się na edukacji i zwiększeniu dostępu do
różnych jej form. Chce zaspokajać potrzeby edukacyjne  wielu
grup społecznych i zawodowych. 

W swoich działaniach podkreśla także aktywizację społeczną
oraz zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym w szczególności osób z
niepełnosprawnościami.

FUNDACJA NOVA
Gdańsk

Joanna Woźniczka-Sulka
Prezeska Zarządu

T: 574 631 097
E: BIURO@FUNDACJANOVA.ORG.PL
WWW: FUNDACJANOVA.ORG.PL
FB: @FUNDACJANOVA.ORG 

... Fundacja NOVA prowadzi Klub Sąsiedzki Chełm?
To miejsce na terenie gdańskiego Chełmu, które realizuje
szereg zadań. Są to warsztaty, spotkania i wydarzenia dla
lokalnej społeczności.

Fundacja prowadzi szereg szkoleń, których tematyka jest bardzo
szeroka. To między innymi nowe technologie, biznes i rozwój
zawodowy a także tego zdrowie, kultura czy rodzina. Organizacja
działa także w międzynarodowych projektach.

FB:  @novaklubsasiedzki 
 

mailto:biuro@fundacjanova.org.pl
http://www.fundacjanova.org.pl/?fbclid=IwAR1xpwvQoKgBpvQ6Csct0eDNXLIkmp2I6Rqxju16Yny8jhTvzHFLmP7TC1A


Stowarzyszenie od 12 lat wspiera grupy nieformalne z terenu
Miasta oraz Gminy Tczew m.in. doradzając i użyczając osobowości
prawnej. Do tej pory wsparło 12 grup o różnym profilu działalności,
które zrealizowały łącznie 20 projektów na kwotę 52 000 zł.

STOWARZYSZENIE 
RUCH INICJATYW 

OBYWATELSKICH TCZEWA
Tczew

T: 503 070 478
E: RIOT.TCZEW@GMAIL.COM
WWW: RIOT.TCZEW.PL
FB: @RUCHINICJATYWOBYWATELSKICHTCZEWA 

Łukasz Brządkowski
Prezes Zarządu

Oprócz pomocy innym organizacjom RIOT realizuje szereg
swoich projektów. Poświęcone były one między innymi
Mostowi Tczewskiemu, spacerom z przewodnikiem,
upamiętnieniu lokalnych bohaterów czy stworzeniu
koncepcji rewitalizacji parku miejskiego. 

RIOT dba o lokalne środowisko społeczników i o swoje
otoczenie, a także zachowanie historii i rozwój Tczewa.

Od 11 lat najbardziej sztandarowym i najważniejszym projektem jest,
funkcjonujący do dnia dzisiejszego, portal Dawny Tczew – Wirtualne Muzeum
Miasta, które działała na rzecz promocji historii Tczewa, zbiera archiwalne
materiały i dba o zachowanie wspomnień i pamięci mieszkańców.

mailto:riot.tczew@gmail.com
http://www.riot.tczew.pl/?fbclid=IwAR1zOAPDyyTS_KKiaUYAnCd6MBQCREsOtERZDGgElGMaeEjsp9mX5yv-nb4


FUNDACJA RC
Gdańsk

T: 504 871 478
WWW: FUNDACJARC.ORG.PL
E: BIURO@FUNDACJARC.ORG.PL
FB: @FUNDACJARC   //  @DOBRYDEAL  

Jerzy Boczoń
Prezes Fundacji

Fundacja RC prowadzi też Akademię Pomorskiej Ekonomii
Społecznej. Przedstawiciele podmiotów ES oraz NGO
spotykają się z praktykami i ekspertami, którzy udzielają
wskazówek w konkretnych zagadnieniach. To także szansa
na poznanie się i wymianę doświadczeń.

Fundacja RC od 29 lat profesjonalnie wspiera pomorskie
organizacje pozarządowe. Prowadzi nieodpłatne
doradztwa, organizuje wydarzenia, konferencje i szkolenia. 

Ma także bogate doświadczenie w rozwijaniu ekonomii
społecznej na Pomorzu.  Wraz z partnerami zainicjowała i
współtworzyła OWES "Dobra Robota" na Subregion
Metropolitarny i Nadwiślański (2013-2016).  

Od 2021 roku Fundacja RC prowadzi Dobry Deal – sklep
ekonomii społecznej. To pierwsze miejsce na Pomorzu,
gdzie kupisz produkty i przedmioty wytwarzane przez
różne pomorskie spółdzielnie socjalne oraz przez małych,
lokalnych wytwórców. Sklep mieści się w siedzibie
Fundacji w Gdańsku-Wrzeszczu. Ofertę można sprawdzić
na facebooku.



Działania Stowarzyszenia obejmują Łęgowo, Cieplewo i Rusocin,
potocznie zwane „Trójwsią”. Ideą jest dbanie o dobro wspólne, 
i łączenie go z ideą samorządności lokalnej i patriotyzmu.

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIELE TRÓJWSI

Łęgowo

T: 503 550 820
E: PRZYJACIELETROJWSI@GMAIL.COM
FB: @PRZYJACIELETROJWSI

Karol Kardasiński
Prezes Zarządu

W ramach działań powstają między innymi Trójwiejskie
Mobilne Biblioteki, w których można wymieniać książki,
wypożyczać przyniesione przez innych i wstawić tam
swoje, by dzielić się ze społecznością lokalną. 

By dbać o integrację mieszkańców organizowane są
pikniki i wydarzenia okolicznościowe jak Festiwal
Kolorów i Dzień Kobiet.

W ofercie jest produkcja gadżetów promocyjnych, reklamowych,
odpłatna organizacja wydarzeń i aktywizacja kobiet
bezrobotnych i powracających na rynek pracy po przerwie, które
zajmą się pracą w branży kosmetycznej i beauty.

mailto:przyjacieletrojwsi@gmail.com


STOWARZYSZENIE 
NA KRAŃCU ŚWIATA
Tczew

T: 535 945 632
E: NAKRANCUSWIATA.ORG@GMAIL.COM
WWW: NKS.ORG.PL

Stowarzyszenie Na Krańcu Świata działa w obszarze wspierania rozwoju
kulturalno-edukacyjnego oraz społecznego, a także szerzenia idei uczenia
się przez całe życie. To młoda organizacja, która pragnie dbać o ciągły
rozwój, rozszerzanie swojej działalności oraz wspieranie lokalnej
społeczności.

Mateusz Kotwica
Prezes Zarządu

Drugim, bardzo ważnym zadaniem jest "AKCJA-RENOWACJA -
Szczytny cel mamy, ratujemy Farne Organy". To inicjatywa
mająca na celu pomoc w pozyskaniu funduszy na renowację
organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia jest Sambor
Festival Tczew, czyli seria koncertów i wydarzeń muzycznych
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Zadanie to
pozwoliło stworzyć warunki sprzyjające wzmacnianiu
tożsamości i uczestnictwa w kulturze regionu Kociewia oraz
Pomorza. Dało możliwość wspierania wszechstronnego,
zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, kulturalnego oraz
społecznego.

tel:513935411


FUNDACJA 
JESTEŚMY Z TOBĄ

Gdańsk

T: 726 176 500
E: FUNDACJA@JESTESMYZTOBA.COM.PL
WWW: JESTESMYZTOBA.COM.PL
FB: FUNDACJA JESTEŚMY Z TOBĄ

Krystyna Mania
Prezeska Zarządu

Fundacja „Jesteśmy z Tobą” powstała, żeby zapewnić pomoc 
i wsparcie osobom starszym oraz ich rodzinom. Główną osią 
działalności jest codzienna opieka w miejscu zamieszkania seniora.
Jej zakres jest bardzo szeroki: od zakupów, przez spacery, 
aż po przygotowywanie posiłków i podawanie leków. 

Gabinety terapii mieszczą się w Gdańsku Wrzeszczu. Można w nich
skorzystać z masażu, ćwiczeń oraz napić się koktajlu tlenowego. 

Indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń pozwoli seniorom jak najdłużej
utrzymać aktywność oraz wrócić do sprawności osobom po Covid-19.

Gabinety znajdują się przy ulicy Miszewskiego 16/14 (I piętro) 
w Gdańsku.

Opieka wytchnieniowa odpowiada na wyzwania codziennego życia z
osobą, która wymaga naszego wsparcia i pomocy. To chwila oddechu,
którą można spożytkować dbając o swoje sprawy, czy wybierając się do
lekarza. Opiekunka może przyjść do domu seniora, a opieka może trwać
kilka godzin, cały dzień lub kilka dni. Szczegóły ustalane są indywidualnie.



FUNDACJA BALTIC PRO
Gdańsk

T: 511 983 638
E:  KONTAKT@PALTICPRO.PL
WWW: BALTICPRO.PL
FB: @BALTICPRO.NURKOWANIE

Fundacja Baltic PRO prowadzi szkołę nurkowania, która ma bogatą

ofertę kursów i wyjazdów nurkowo-rekreacyjnych. To także idealne

miejsce dla tych, którzy chcą rozpocząć i rozwijać swoją przygodę

z podwodną eksploracją, aktywnie spędzać czas i odkrywać nowe

miejsca. Fundacja prowadzi szkolenia w standardach

renomowanych organizacji SSI oraz ISSF.

Mariusz Sulka
Prezes Zarządu

Czy wiesz, że...
...kursy nurkowania dzielą się na rekreacyjne i techniczne?
Występują także różne specjalizacje, jak na przykład
nurkowanie nocne czy nurkowanie wrakowe.

W kursach prowadzonych przez Fundację brać udział mogą
dzieci, młodzież, dorośli i osoby z niepełnosprawnościami.

Baltic PRO organizuje także spotkania i wydarzenia
nurkowo- towarzyskie oraz wyjazdy nurkowo-rekreacyjne
dla całych rodzin.



Jolanta Kaschel
Prezeska Zarządu

Fundacja uWAŻNI
Tczew

T: 668 824 628
WWW: UWAZNI.ORG
E: UWAZNI@GMAIL.COM
FB: @UWAŻNI - MINDFULNESS JOGA

Fundacja uWAŻNI wspiera dzieci i młodzież poprzez treningi

uważności (mindfulness) metodą Eline Snel ©, dzięki którym

dzieci stają się bardziej świadome siebie, swoich emocji,

rozwijają koncentrację oraz uczą się radzić sobie ze stresem.

Joga kreatywna odbywa się w grupach wiekowych 4-8
oraz 9-13 lat, natomiast treningi uważności metodą Eline
Snel © indywidualnie lub grupowo od 5 do 19 roku życia.

Fundacja prowadzi zajęcia jogi kreatywnej dla
dzieci oraz jogi rodzinnej. W swojej ofercie ma
również dogoterapię, arteterapię, koncerty
relaksacyjne mis i gongów, warsztaty z makramy
oraz wsparcie psychologiczne. Celem działań jest
dbanie o zdrowie psychiczne dzieci i dorosłych.

Fundacja organizuje letnie i zimowe obozy dla dzieci
z jogą i mindfulness, blisko natury w różnych
miejscach świata. Kreuje wyjątkowe atrakcje dla
najmłodszych podczas Leśnych Urodzin na świeżym
powietrzu.

tel:513935411


STOWARZYSZENIE 
PROSTO Z SERCA
Tczew

T: 531 173 464
E: SZAFASERC@GMAIL.COM
WWW: SZAFASERC.TCZEW.PL
FB: SKLEP CHARYTATYWNY "SZAFA SERC"

Justyna Woś
Prezeska Zarządu

Stowarzyszenie prowadzi pierwszy w Tczewie i jeden z nielicznych na Pomorzu
sklep charytatywny. Mieści się on przy ulicy Starowiejskiej 22A i przyjmuje dary
od mieszkańców, które następnie wystawia na sprzedaż w przystępnych cenach.

W sklepie panuje bardzo przyjacielska atmosfera, można miło spędzić czas na
zakupach i rozmowie. Podstawową zasadą działania sklepu dobroczynnego jest
przekazanie całej zarobionej kwoty pieniędzy (po potrąceniu kosztów utrzymania
sklepu) na cele charytatywne.

Sklep jest formą wspierania lokalnej społeczności. Ceny są niskie,
przedmioty są selekcjonowane.

Oprócz sprzedaży sklep wspiera także ogrzewalnię dla bezdomnych 
mężczyzn znajdującą się przy ul. Ceglarskiej w Tczewie. Angażuje
się także w społeczne akcje pomocy (jak na przykład pomoc
uchodźcom z Ukrainy).

Do sklepu można przynieść ubrania, obuwie,

instrumenty, książki, płyty, galanterię, obrusy, firany,

tekstylia, porcelanę, sztućce, garnki, małe meble, drobne

AGD, RTV, elektronikę, rękodzieło, antyki i zabawki.

mailto:szafaserc@gmail.com
http://szafaserc.tczew.pl/?fbclid=IwAR0UZKm-1d0kdSgoX5BBHekxoi-vGuKLetAz_iBMdzUOQRixGHfXaznRX5o


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

KAROLINA WEINER
T: 500 165 355
E: KAROLINA.WEINER@METROPOLIAGDANSK.PL
TEREN: GDYNIA / SOPOT

ŁUKASZ BRZĄDKOWSKI
T: 503 070 478
E: LUKASZ.BRZADKOWSKI@METROPOLIAGDANSK.PL
TEREN: POWIAT TCZEWSKI, GDAŃSKI I MIASTO GDAŃSK

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. 

E: BIURO@DOBRAROBOTA.ORG
WWW: DOBRAROBOTA.ORG
FB: @DOBRAROBOTA.ORG

Opracowanie: Filip Jędruch

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI ANIMATORAMI! UZYSKAJ WSPARCIE!


