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O ekonomii społecznej

„Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi,
ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych”.
Manifest Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,
w Wasze ręce trafia katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie
subregionu metropolitalnego oraz nadwiślańskiego. Zawiera on oferty pięćdziesięciu podmiotów
współpracujących z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej - organizacji pozarządowych i spółdzielni
socjalnych, które poprzez swoją działalność nie tylko realizują cele ekonomiczne, ale często rozwiązują
niezwykle ważne kwestie społeczne.
Wachlarz ofert zawartych w katalogu jest bardzo szeroki - począwszy od gastronomii, poprzez oferty
turystyczne i artystyczne, aż po wykonywanie konkretnych, często unikalnych produktów, jak na
przykład znaki ogłoszeniowe czy gadżety promocyjne tzw. tombstony.
Z całym przekonaniem rekomenduję przedstawione oferty podmiotów ekonomii społecznej. Sektor
ekonomii społecznej w województwie pomorskim dopiero się rozwija, ale sądzę, że jest to bardzo ważny
partner w kreowaniu zmian społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne nie tylko bowiem oferują
pełnowartościowe usługi i produkty, ale też dają szansę na stabilne zatrudnienia osobom, które bardzo
takiej szansy potrzebują.
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska
Prezes Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn
www.ekokwidzyn.pl
sekretariat@ekokwidzyn.pl
tel./fax: 55 261-22-16/55 261-3797
Kontakt: Dominik Sudoł

Oferta:
...ekologia z ludźmi i dla ludzi…to misja działalności
Stowarzyszenia
Eko-Inicjatywa
organizacji
pozarządowej działającej od 2000 roku w obszarach
edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji
społecznej. W 2010 roku organizacja rozpoczęła
prowadzenie działalności gospodarczej. Dochody
z działalności gospodarczej wzmacniają nieodpłatną
działalność statutową, z której korzystają nasi
odbiorcy.
W ramach działalności gospodarczej oferujemy:
- Usługi edukacyjne - warsztaty przyrodnicze
i ekologiczne dla placówek edukacyjnych, szkolenia
o tematyce ekologicznej, organizację wypraw
i kolonii przyrodniczych, przygotowanie konferencji
naukowych i sympozjów przyrodniczych, organizację
eventów ekologicznych, planowanie i wdrażanie
kampanii społecznych.
- Usługi wydawnicze- opracowanie merytoryczne
i graficzne publikacji albumowych i książek
o tematyce przyrodniczej.
- Wydawanie materiałów reklamowych - ulotki,
plakaty, foldery, koszulki, torby etc.
- Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze.
- Usługi noclegowe, wynajem sal szkoleniowych,
organizację wizyt studyjnych w ośrodku edukacji
społeczno-przyrodniczej Zaułek Benowo.
- Wynajem
sprzętu
turystycznego
(kajaki)
i edukacyjnego- lornetki, lupy, przewodniki
przyrodnicze itp.
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Stowarzyszenie Absolwentów
Wyższych Szkół Zarządzania
"Nasza Europa"
ul. Katedralna 3/2, 82-500 Kwidzyn,
our_europe@kwidzyn.pl
tel./fax: 55 261-34-52
Kontakt: Piotr Mosakowski

Oferta:
"Nasza Europa" to rozpoznawalny od 10 lat podmiot ekonomii społecznej w Powiecie Kwidzyńskim. W swoim
katalogu usług posiada szeroki wachlarz szkoleń zawodowych, kursów oraz elementów otoczenia
biznesowego w tym zagadnień motywacyjno - doradczych dla nowo powstających podmiotów na rynku. Od
wielu lat związany jest swoimi działaniami z Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie, z którym współpracuje
w wielu obszarach aktywizacji zawodowej oraz wsparcia psychologiczno - motywacyjnego dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Od 2006 roku z powodzeniem realizuje projekty (w tym EFS) za co uhonorowany był wieloma nagrodami w tym
dwoma Europejskimi Nagrodami Przedsiębiorczości - z rąk Ministra Gospodarki czy nagrodą
Przewodniczącego Rady Powiatu. Projekt "Zielone złoto" został uznany przez Urząd Marszałkowski za najlepiej
zrealizowany i rozliczony w województwie pomorskim a projekt "Panorama Rynku Pracy - Gazeta Regionalna"
znalazł się w wydawnictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako przykład dobrych praktyk.
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Stowarzyszenie Scena Lalkowa
imienia Jana Wilkowskiego
ul. Słowiańska 13, 82-500 Kwidzyn
animofestival@gmail.com
www.scenalalkowa.pl
tel. 666-812-944
Kontakt: Piotr Stec

Oferta:
- kreatywne, nowatorskie programy edukacji
kulturalnej dla miast i regionów, przedszkoli i szkół,
dzieci pracowników firm (m.in. Generacje Kreatywne,
ABC Teatru, Teatr Domowy, Magia Obrazu, Klasyka
dla Smyka, Teatr bez słów, ożywić Lalkę, Malarskie
Szyfry, Pies i Wilk czyli o niepodległości dla
najmłodszych, Nikt Inny, Jak Kura Pazurem, Moje
małe Kino Tęcza, Tajemnica Głosu, Dobranocki
Teatralne i wiele innych),
- kompleksowa obsługa artystyczna imprez
firmowych i korporacyjnych, eventów i wydarzeń
miejskich (otwarcia firm i oddziałów, targi, pikniki
korporacyjne, dni miast, święta miejskie, festiwale
i koncerty),
- kompleksowa obsługa technologiczna imprez
i wydarzeń (konstrukcje sceniczne, podesty,
nagłośnienie, oświetlenie, zespół techniczny do
obsługi wydarzeń),
Zalety oferty Sceny Lalkowej:
- indywidualne podejście, autorskie scenariusze,
- zaufana marka, wieloletnie doświadczenie,
- kreatywność i nowatorskie podejście,
- mobilność i zaangażowanie.
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Stowarzyszenie Scena Lalkowa imienia Jana
Wilkowskiego w Kwidzynie od ponad 13 lat realizuje
działania z obszaru kultury i sztuki (teatr, malarstwo,
rzeźba, film, muzyka), oraz w zakresie kompleksowej
obsługi
artystycznej
imprez
i
wydarzeń
artystycznych, korporacyjnych, firmowych. Realizuje
kreatywne programy edukacji kulturalnej dla
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Współpracuje z artystami z całego świata
przygotowując bardzo interesujące, nowatorskie
wydarzenia
przystosowane
do
potrzeb
zamawiającego.
Scena Lalkowa i jej pracownicy byli wielokrotnie
nagradzani prestiżowymi wyróżnieniami, w tym m.in.
nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Gloria Artis, Zasłużony Kulturze
Polskiej, Bursztynowy Mieczyk 2014 w kategorii
kultura.

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
MaKUL@TURA
Przestrzeń Aktywności Twórczej
Pl. Słowiański 17 a, 82-200 Malbork
www.makulatura.malbork.pl
Kontakty: Grzegorz Nowaliński
tel. 604-991-436 leon-n@o2.pl
Kontakt: Katarzyna Zając
tel. 601-976-841 kasiamalbork@o2.pl
Jest taka przestrzeń, która wypełniona jest
ludzkimi inspiracjami, twórczością, artyzmem
i muzyką.
Jest taka grupa, którą połączyła wspólna pasja,
chęci i oczekiwania.
Jest taki czas, by tworzyć, przeżywać i realizować.
Jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
MaKUL@TURA.
Oferta:
- organizacja koncertów,
- wsparcie młodych ludzi, którzy chcą tworzyć,
poznawać świat muzyki w sali prób Przestrzeni,
- zajęcia taneczne, plastyczne, wokalne i gry na
gitarze,
- organizacja cyklicznych zajęć dla najmłodszych.
Grupa osób uformowana w Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych MaKUL@TURA już od pięciu
lat w malborskiej strefie kultury alternatywnej
podejmuje swoje działania. Doświadczenie zbierali
jako organizatorzy Malborskiego Przeglądu
Muzycznego, Dni Metalu, Etno Festiwalu. Ale
dopiero skupienie się wokół idei rozwoju sceny
alternatywnej w Malborku im rozwinęło skrzydła.
Od 2009 roku członkowie MaKUL@TURY
zorganizowali dziesiątki koncertów muzyki
alternatywnej, niecodziennej, często zapomnianej
i niedocenianej. Zrealizowali cztery edycje ENmusic
Festivalu, który w otoczeniu zamkowych murów
promuje
twórczość
młodych
zespołów
muzycznych, sześć edycji Rockowych Andrzejek
oraz trzy edycje MaKUL@TURA DAY – swoistego
święta stowarzyszenia wypełnionego muzyką.

SUKCESY I NAGRODY:
- 2010 r. - Nagroda Baszty Maślankowej za najlepszy
projekt – organizację koncertu Coat of Arms, oraz
nagroda dla najlepszego wolontariusza
- 2010 r. - Wyróżnienie w konkursie Bursztynowego
Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.
- 2012 r. – Nagroda Burmistrza Miasta Malborka za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
- 2014 r. – dofinansowanie przez Urząd Miasta
Malborka projektu w ramach Malborskiego
Programu Partnerstwa Lokalnego, pn. „Remont
lokalu i dostosowanie jego funkcji do realizacji
inicjatyw kulturalnych” i stworzenie Przestrzeni
Aktywności Twórczej (całość projektu to blisko
44.000 zł).
DUMA ROZPIERA GDY WSPOMINAJĄ:
- koncerty: m. in. Sabaton, TSA, Vavamuffin, Tymon &
The Transistors, i inne,
- audycje w Radio Malbork: Z Innej Bajki (Grzegorz
LeoN Nowaliński, Robert Robak Parafiniuk (ponad
150
odcinków) oraz Krok w mRock (Tomasz
Barwiński) ponad 20 odcinków,
- warsztaty: animacja komputerowa i tworzenie
teledysków z Yachem Paszkiewiczem, bębniarskie
z COCODJEMBE, muzyczne podczas ENmusic
Festival, perkusyjne - Roman Ślefarski,
- wydarzenia: filmy z muzyką na żywo – „Symfonia
Zmysłów” z Greta Grabo, „Mocny Człowiek”, „Brzdąc”
z Charlie Chaplin`em i inne.
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Spółdzielnia Socjalna
WRÓĆ
Lasowice Wielkie 17a 82-200 Malbork
spoldzielniawroc@fundacjawroc.pl
tel. 881-928-156
Kontakt: Bogumiła Bartnikowska

Oferta:
USŁUGI OPIEKUŃCZE: Sprawowanie okresowej
i okazjonalnej opieki nad osobami z niepełnosprawnością,
starszymi,
osobami
będącymi
w
stanie
rekonwalescencji poszpitalnej lub obłożnie chorymi
(z wyłączeniem chorób zakaźnych), matkami we
wczesnym okresie poporodowym, dziećmi.
Usługi świadczone na warunkach komercyjnych, na
rzecz ośrodków opieki, placówek opiekuńczych
i
wychowawczych,
podmiotów
prawnych
i indywidualnych osób fizycznych, sezonowe usługi
dla turystów i ośrodków wypoczynkowych,
z możliwością tworzenia mini-świetlic.
USŁUGI PRZEWOZOWE:
„Mierzeja
Travel”
jest
przedsięwzięciem
realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną „Wróć”,
prowadzącą działalność na terenie dwóch
atrakcyjnych turystycznie regionów: Żuław i Mierzei
Wiślanej.
Spółdzielnia oferuje klientom indywidualnym
i zbiorowym usługi przewozowe na terenie Mierzei:
w sezonie stałe kursy na plażę, usługi dowozu na
zlecenie ośrodków wypoczynkowych, punktów
gastronomicznych i oferentów atrakcji dla turystów;
przewozy na terenie miejscowości i między
miejscowościami.
W okresie od kwietnia do października: przewozy
i wycieczki krajoznawcze na obszar Mierzei i Żuław,
z wykorzystaniem ośmiu czternasto i jedenastoosobowych
elektrycznych pojazdów wolnobieżnych, w tym
z platformą dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
USŁUGI REKLAMOWO-INFORMACYJNE:
szczególnie na rzecz podmiotów zainteresowanych
intensywną promocją swoich produktów, usług
i atrakcji przeznaczonych dla turystów oraz
mieszkańców Mierzei Wiślanej (parki rozrywki,
punkty gastronomiczne, centra rozrywki, produkty
sezonowe i uniwersalne). Usługi realizowane
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
i narzędzi komunikacyjnych.
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Ocypla
ul. Szkolna 5, 83-241 Ocypel
biegajwocyplu@gmail.com
www.ocypel.net
tel. 664-445-150
tel. 58 582-39-06
Kontakt: Izabela Stawicka
Oferta:
Trasy biegowe opracowane przez Andrzeja Olecha
byłego trenera kadry Polskiego Związku Orientacji
Sportowej wiodą leśnymi ścieżkami skąpanymi
w ciszy, którą zakłócają jedynie bobry.
Położenie Ocypla wokół 13 jezior oraz łącząca je
Struga, doprowadzająca świeżą wodę daje
możliwość połowu ryb. Bliska odległość
malowniczej rzeki Wda pozwala nam organizować
niezapomniane spływy kajakowe.
Ośrodki wypoczynkowe oprócz bazy noclegowej
dysponują
zapleczem
pozwalającym
na
zorganizowanie zajęć sportowych, w tym
z wykorzystaniem sprzętu wodnego, rekreacyjnych
i integracyjnych. Dla zainteresowanych możliwość
zorganizowania wycieczek fakultatywnych.
Po dniu spędzonym na świeżym powietrzu
zapraszamy na pyszne jedzonko przygotowane
wyłącznie z lokalnych produktów, z pachnącym
chlebem wiejskim z tradycyjnej małej piekarni.
Dopełnieniem aktywnie spędzonego dnia może
być relaks w saunie i wprawne ręce masażysty.
Istnieje możliwość konsultacji z dietetykiem oraz
pracy z wykwalifikowanym trenerem.

OCYPEL - kociewska wieś położona w Borach
Tucholskich, wśród
trzynastu jezior i lasów
sosnowych - objęta programem NATURA 2000.
Dogodny dojazd do autostrady A1
/ zjazd
z autostrady w Pelplinie - dojazd na miejsce do
Ocypla w około 15 minut./ sprawia, że można do nas
szybko dotrzeć: Trójmiasto ok. 50 minut, Malbork ok.
60 minut, Tczew ok. 40 minut, Toruń ok. 120 minut.
W promieniu kilkunastu kilometrów znajdują się
tradycyjne wsie kociewskie Długie, Kasparus, Mermet
oraz zaginiona osada leśna - Połom z oryginalną
drewnianą zabudową, o tradycjach rolniczych,
leśnych i smolarskich.
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Starogardzkie Bractwo Rycerskie
ul. Bądkowskiego 25A, 83-200 Starogard Gdański
kanclerzsbr@o2.pl
tel. 511-960-186
Kontakt: Dawid Sadowski Kanclerz Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego

Oferta:
- pokazy walk średniowiecznych - dysponujemy
bronią sieczną jedno - i półtoraręczną, bronią
obuchową (topory, kiścienie, korbacze), włócznie,
łuki itd.
- prezentacje rzemiosła dawnego - warsztaty
skórnictwa, płatnerstwa,
- nauka tańców dawnych,
- organizacja turniejów rycerskich, łuczniczych,
zabaw plebejskich,
- prezentacja obozu średniowiecznego i życia
w nim,
- prowadzenie żywych lekcji historii z zakresu
średniowiecza,
- przedstawienia scenek rodzajowych,
- aktywne uczestnictwo widzów w pokazach,
przedstawieniach itp. (zabawy, przymierzanie
sprzętu, „bezpieczne pojedynki”, strzelanie z łuku),
- oprawa imprez masowych i indywidualnych,
- występy kuglarskie (pokazy i spektakle tańca
z ogniem, tzw. fireshow),
- stanowisko mincerza, który wybija własne monety
(widzowie również mogą wybić sobie pamiątkową
monetę),
- istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnego
programu pokazów.
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Czas trwania pokazu to zazwyczaj do ok. 1,5 h.
W zależności od potrzeb może on trwać krócej lub
dłużej. Jesteśmy w stanie modyfikować program
pokazu w zależności od oczekiwań publiczności lub
wytycznych organizatora.
Nasza grupa działa od 1995 roku, w tym czasie
zdobyliśmy odpowiednie doświadczenie oraz
wyposażenie aby profesjonalnie wywiązywać się
z podejmowanych działań. Nasz udział w licznych
imprezach takich jak obchody dni miasta, pokazy dla
dzieci, festyny, żywe lekcje historii czy prywatne
inicjatywy zawsze cieszył się pozytywnymi opiniami
zleceniodawców oraz widzów.

Dar Serca
Ośrodek Rehabilitacyjno- Opiekuńczy „Dar Serca”
ul. Zielna 2, 82-400 Sztum-Czernin
biuro@darsztum.pl
www.darsztum.pl
tel. 55 245-07-23; 502-610-652;
Kontakt: Krystyna Szafrańska

Oferta:
Jeśli poszukujesz miejsca dla siebie lub bliskiej Ci
osoby na pobyt pod fachową opieką z zabiegami
rehabilitacyjnymi, skorzystaj z naszej pomocy.
Może to być pobyt jedno-kilku-kilkunastodniowy
i więcej.
- opieka dzienna i całodobowa dla seniorów i osób
niesamodzielnych,
- rehabilitacja ambulatoryjna dla osób dorosłych
i dzieci,
- wypożyczanie i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocniczego oraz środków pielęgnacyjnych,
- opieka paliatywna i długoterminowa na refundację
NFZ.
Usługi są płatne, lecz po cenach przystępnych.
Więcej informacji na stronie www.darsztum.pl

Codzienną opiekę sprawują terapeuci prowadzący
zajęcia rehabilitacyjne ogólnousprawniające, terapię
zajęciową, zajęcia sportowo rekreacyjne i kulturalne,
pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psycholog,
logopeda, neurologopeda, lekarz rehabilitacji
medycznej.
Zapewniamy dostęp do innych lekarzy specjalistów.
Prowadzimy zajęcia edukacyjne.
Nasz Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy „DAR
SERCA” w Czerninie, ul. Zielna 2, jest zarejestrowany u
Wojewody Pomorskiego, jako placówka mogąca
prowadzić TURNUSY REHABILITACYJNE. Skierowanie
na turnus wydaje właściwe Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
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Spółdzielnia Socjalna ISKRA

ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
kontakt@spoldzielniaiskra.pl
www.spoldzielniaiskra.pl
tel. 512-666-120
Kontakt: Jakub Gossa

Natura i wypoczynek
Oferta:
Konie to Twoja pasja? Jazda konna sprawia Ci
przyjemność? Dobrze trafiłeś! ISKRA to stajnia
położona pośród malowniczych lasów Dolnego
Powiśla (woj. pomorskie). Wszystko zaczęło się
w 1999 r. od jednej klaczy imieniem Iskra, dziś
mieszka z nami 50 koni. Naszą specjalnością jest
agroturystyka konna oraz nauka jazdy konnej.
Oferujemy Państwu obozy jeździeckie dla dzieci
i dorosłych, zielone szkoły, kolonie, zimowiska,
kompletne zaplecze do organizacji różnego rodzaju
imprez dla firm i grup indywidualnych. Przede
wszystkim jednak - swojską, rodzinną atmosferę
i przyjazne ceny! Cieszymy się, że realizując marzenia
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o hodowli tych wspaniałych zwierząt i obcowaniu
z nimi, możemy dzielić się naszą pasją z gośćmi
stadniny koni. Zachęcamy do zapoznania się resztą
informacji zawartych na stronie oraz zapraszamy WYPOCZNIJ Z ISKRĄ!
- pensjonat i Stadnina z klimatem,
- aktywny wypoczynek: wczasy i weekendy w siodle,
zielona szkoła, kuligi, ogniska,
- zdrowa kuchnia, własne wyroby,
- bezpieczna jazda konna dla każdego,
- hipoterapia, woltyżerka, natural,
- wyjazdy integracyjne, eventy, catering.
Rodzinna
z pobytu!

atmosfera,

gwarancja

zadowolenia

Osiedlowe Stowarzyszenie
w Jasnej
ul. Jasna, 82-440 Dzierzgoń
tel. 512-325-328
Kontakt: Aneta Rohde

Oferta:
Produkcja zdrowej żywności. Członkinie Stowarzyszenia promują i produkują zdrową żywność pochodzącą
z naszego obszaru. Uczestniczymy w różnego rodzaju targach, piknikach oraz imprezach plenerowych na
których mamy okazję promować żywność, która jest uprawiana zgodnie z zasadami ekologicznego rolnictwa.
Dzięki członkiniom, które posiadają wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu zdrowej żywności mamy
możliwość prezentowania zdrowego trybu życia na szerszym obszarze.
Rozwój lokalny. Jesteśmy Stowarzyszeniem, które zgodnie ze swoją nazwą, jako główny cel stawia sobie
dbanie o środowisko w którym żyjemy i dążenie do ciągłego rozwoju naszej małej ojczyzny - czyli osiedla
w miejscowości Jasna.
Nasze osiedle jest miejscem zamieszkanym przez bardzo zorganizowanych, pełnych energii i zapału ludzi,
którzy chcą działać na rzecz ogółu. Dzięki pomocy LGD „Krainy Dolnego Powiśla” udało nam się stworzyć
boisko do siatkówki, piłki nożnej oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców.
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Stowarzyszenie
„Forum Żuławskich Dziewczyn”
Żuławka Sztumska 30, 82-440 Dzierzgoń
tel. 607-094-637
Kontakt: Barbara Job

Oferta:
Zdrowa żywność. Jako doświadczone gospodynie
przygotowujemy poczęstunek w formie cateringu na
różnego rodzaju imprezy. Uczestniczymy w różnego
rodzaju targach, piknikach oraz imprezach
plenerowych na których mamy okazję promować
żywność pochodzącą z naszego obszaru, która jest
uprawiana zgodnie z zasadami ekologicznego
rolnictwa. Dzięki członkiniom, które posiadają
wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu zdrowej
żywności
mamy
możliwość
prezentowania
zdrowego trybu życia na szerszym obszarze.
Produkt regionalny. Stowarzyszenie posiada
i sprzedaje własny produkt regionalny tj. „Psiocha
z Dolnego Powiśla”, który wpisany został na Listę
Produktów Tradycyjnych.
Dekoracje i zespół. Zajmujemy się strojeniem
kościołów oraz sal na imprezy i wykonujemy różnego
rodzaju ozdoby świąteczne, które wystawiamy na
kiermaszach świątecznych. Dzięki realizacji projektu
posiadamy również Ludowy Zespół TanecznoMuzyczny, w którym zaangażowani są mieszkańcy
naszej wsi.
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Rozwój lokalny. Nasze Stowarzyszenie działa na
terenie gminy Dzierzgoń od 2009 r. Jesteśmy
Stowarzyszeniem, które podejmuje szereg inicjatyw
na rzecz swojej miejscowości poprawiające jakość
życia mieszkańców i podnoszące świadomość
historyczną i kulturalną. Miejscowa ludność poprzez
działania naszego Stowarzyszenia stara się wkładać
dużo pracy aby promować i kultywować tradycję,
budować
tożsamość,
organizować
imprezy
kulturalno-sportowe, dbać o historię regionu oraz
poprawiać estetykę swojej osady i prowadzić
szkolenia dla mieszkańców. Wiele z tych rzeczy
odbywa się w lokalu utworzonym za pomocą
środków LGD „Krainy Dolnego Powiśla”.

Stowarzyszenie Mieszkańców
Nowin i Nowca
Nowiec 6, 82-440 Dzierzgoń
tel. 506-449-896
Kontakt: Anna Kopacz

Oferta:
Zdrowa żywność.
Członkinie Stowarzyszenia
sadzą, pakują i sprzedają produkty zdrowej
żywności. Uczestniczymy w różnego rodzaju
targach, piknikach oraz imprezach plenerowych na
których mamy okazję promować żywność
pochodzącą z naszego obszaru, która jest
uprawiana zgodnie z zasadami ekologicznego
rolnictwa. Dzięki członkiniom, które posiadają
wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu zdrowej
żywności mamy możliwość prezentowania
zdrowego trybu życia na szerszym obszarze.

Rozwój lokalny. Nasze Stowarzyszenie działa na
terenie gminy Dzierzgoń już od 2011r. Jesteśmy
Stowarzyszeniem, które zgodnie ze swoją nazwą,
jako główny cel stawia sobie dbanie o środowisko
w którym żyjemy i dążenie do ciągłego rozwoju
naszej małej ojczyzny - czyli Nowin i Nowca. Dzięki
pomocy LGD „Krainy Dolnego Powiśla” udało nam się
stworzyć plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców
oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla pozostałych
mieszkańców.

Ozdoby świąteczne. Wykonujemy różnego
rodzaju ozdoby świąteczne, które wystawiamy na
kiermaszach świątecznych.
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Grupa Prokultura

biuro Plac Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew
grupaprokultura@gmail.com
tel. 58 562-32-71
Kontakt: Łukasz Ogonowski tel. 692-429-196,
Krzysztof Urban tel. 664-635-715

Oferta:
- występy artystyczne Chóru Gregoriańskiego
„Schola Cantorum Gymevensis”,
- występy kapeli folklorystycznej „Burczybas”,
- pokazy historyczne w wykonaniu Żółtego
Regimentu lub Chorągwi Husarskiej,
- warsztaty ekologiczne, artystyczne i edukacyjne,
- sesje fotograficzne,
- usługi Przewodnickie oraz realizacja Gier Miejskich,
- spływy Kajakowe.
GRUPA PROKULTURA to podmiot ekonomii społecznej który został powołany przez Stowarzyszenie
Centrum Aktywnych – Gniew, Stowarzyszenie Żółty
Regiment oraz Stowarzyszenie Kociewskie Forum
Kobiet w celu wykorzystania potencjału lokalnych
artystów i organizacji pozarządowych do dywersyfikacji źródeł dochodów na realizację celów statutowych organizacji tworzących związek stowarzyszeń.
GRUPA PROKULTURA prowadzi działalność gospodarczą, a z wypracowanych zysków wspiera rozwój
lokalnych organizacji”.
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Stowarzyszenie Przestrzeń Kultury
Zebra
ul. Armii Krajowej 31/4, 83-110 Tczew
pkzebra.tcz@gmail.com
tel. 600-778-861
Kontakt: Bartosz Rief

Oferta:
Ideą Wioski jest dostarczenie produktu z zakresu
animacji, angażowania osób odwiedzających
wydarzenie do zabawy, kreatywności, działania
poprzez udział w wydarzeniach łączących zabawę
i rozwój. Inicjatywa ma charakter modułowy,
z którego osoba zamawiająca inicjatywę będzie
mogła wybrać sobie poszczególne moduły czyli
występy, eventy, warsztaty tak by stworzyły jedne
wydarzenie. Całość będzie tworzyć swoistą wioskę,
w której odwiedzający będą mogli wziąć udział
w ciekawych miniwydarzeniach z pogranicza
animacji kulturalnej, sztuki, kultury.
Mobilna Wioska Sztuki - to przestrzeń w sensie
dosłownym: namiot, ogrodzony teren, który
ozdabiamy,
dostosowujemy
pod
działania
animacyjne. To przestrzeń także w przenośni:
wchodząc tam masz możliwość korzystania
z różnego rodzaju zabaw, warsztatów, spotkań. To
co znajdzie się wewnątrz wioski zależy od
zamówienia ustalanego indywidualnie z danym
klientem.
Części składowe Mobilnej Wioski Sztuki:
- pracownia sitodruku,
- fireshow,
- badziki,
- warsztaty tańca hip-hop,
- modelowanie balonów,
- zabawy z chustą animacyjną,
- chodzenie na szczudłach,
- malowanie twarzy,
- sztuka recyklingu,
i inne.

Kultury Zebra przez grupę nieformalną oraz
realizowania wydarzeń z pogranicza kultury, sztuki,
zaangażowania
społecznego,
obywatelskiego,
ekologicznego. Stowarzyszenie łączy doświadczenia
i potencjał grupy z gronem partnerów
współpracujących na przestrzeni lat. Stowarzyszenie,
wykorzystując ten potencjał, ma za zadanie
współtworzyć i kreować kulturę miasta i regionu.
Głównymi celami stowarzyszenia są:
- współtworzenie kultury,
- wzrost partycypacji kulturalnej,
- wspieranie działań kulturalnych i grup twórczych,
- angażowanie się w twórcze k reowanie
społeczno-ekologicznego otoczenia.
Jako grupa prowadziliśmy centrum kultury oraz
organizowaliśmy lub współtworzyliśmy szereg
wydarzeń kulturalno – społeczno – ekologicznych
m.in. warsztaty ekologiczne, koncerty, spektakle,
wystawy, panele dyskusyjne. Organizowaliśmy
festiwale i wydarzenia: WarsztatDay, Sztuka
Przeciwko Przemocy, Parasol Kultury, Pycha! Fest,
Poczuj Miętę do Kultury, Rozsadź Kulturę.

Stowarzyszenie Przestrzeń Kultury Zebra jest
organizacją założoną w 2013 roku. Jest ideą opartą
na doświadczeniach zdobywanych od 2006 r.
w trakcie tworzenia Alternatywnego Centrum
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TF-Grupa

ul. Pólko 9/1, 83-130 Pelplin
fundacja@zwyobraznia.pl
www.zwyobraznia.pl
tel. 883-578-926
Kontakt: Leszek Sznajder

Oferta:
- konkurencje linowe i wspinaczka (tyrolka, most
linowy, skrzynki, sieci alpinistyczne, zjazdy linowe),
- strzelinca mobilna (łuk, karabin śrutowy, karabin
śrutowy snajperski),
- imprezy firmowe,
- team-building (od prostych zabaw takich jak
przeciąganie liny i bieg w workach poprzez
labirynty, poszukiwaczy skarbów i rozwiązywanie
zadań, których nie powstydziłby się Pitagoras czy
Leonardo da Vinci),
- szkolenia (gry scenariuszowe - siła czy odwaga, ale
także kreatywne myślenie i umiejętność
współpracy w grupie),
- wieczory tematyczne (dzikiego zachodu,
hipisowskich lat sześćdziesiątych czy toru
wyścigów formuły),
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- pikniki i festyny (animacje dla dzieci),
- imprezy na orientację,
- koncerty,
- wydarzenia artystyczne (fireshow).
Jakość:
- oferujemy komfort i przyjemność płynącą z gry na
jak najwyższym poziomie,
- imprezę zorganizujemy w dowolnym miejscu,
wskazanym przez Państwo,
- organizujemy imprezy nie tylko atrakcyjne
i dynamiczne, lecz spełniające również restrykcyjne
wymogi bezpieczeństwa,
- każdy z uczestników jest odpowiednio,
przeszkolony i przygotowany do każdego ćwiczenia,
- jedyne ryzyko jakie dopuszczamy to uzależnienie
się od takiej formy spędzania czasu,
- naszym celem jest solidna integracja oraz
maksimum zabawy,
- jesteśmy otwarci na wszystkie Państwa propozycje
i gotowi podjąć się najtrudniejszego zadania.

Fundacja Pokolenia
Janiszewko 31, 83-130 Pelplin
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
tel. 58 35- 45-46
biuro@fundacjapokolenia.pl
Kontakt: Emilia Garska
egarska@fundacjapokolenia.pl

Oferta:
- Pracownia sitodruku oraz sztuki użytkowej
Tworzymy spersonalizowane wyroby tekstylne
(koszulki, torby) z dowolnym nadrukiem. Mamy
wieloletnie doświadczenie, infrastrukturę i PASJĘ.
Mamy prężną pracownię sztuki użytkowej,
powstają w niej między innymi badziki (przypinki),
a wkrótce będą także meble! Korzystamy zawsze z
materiałów najlepszej jakości, a nasz produkt jest
taki, jaki chcesz! Możemy zaproponować nadruk,
wzór lub zaprojektować coś specjalnie dla Ciebie!
- Szkolenia
Mamy bardzo rozbudowaną ofertę szkoleniową.
Nasz Zespół składa się ze specjalistów
i specjalistek, w najróżniejszych dziedzinach: od
komunikacji interpersonalnej i psychologii, przez
zakładanie organizacji i programy grantowe, aż po
finanse i nowe technologie. Mamy dwunastoletnie
doświadczenie nie tylko w szkoleniu, ale i animacji
czasu
wolnego
dzieciom
i
młodzieży!
Odpowiadamy na potrzeby klienta i jesteśmy
elastyczni, dysponujemy także szerokim kręgiem
znajomych trenerów i trenerek – skontaktuj się
z nami i powiedz czego szukasz, na pewno to
mamy!

swoją markę – organizacji, która jest w stanie
sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom,
jednocześnie troszcząc się o swój rozwój i pasję
swoich pracowników/czek.
Skupiamy się na rozwoju naszej działalności
gospodarczej, pracujemy nad dodaniem do naszej
oferty kolejnych elementów. Jesteśmy w trakcie
projektowania własnych użytkowych i designerskich
mebli, planujemy rozwój i zastanawiamy się nad
kolejnymi produktami. Chcemy, by ekonomia
społeczna zaczęła być kojarzona także z ciekawie
zaprojektowanymi i funkcjonalnymi produktami.
Prowadzimy działania jako Centrum Organizacji
Pozarządowych, działamy też w strukturach
o zasięgu wojewódzkim. Prowadzimy inkubator ngo,
zapewniamy infrastrukturę i wsparcie merytoryczne.
Prowadzimy punkt Eurodesk, informujący młodzież o
pracy, studiach, wolontariacie za granicą.
Fundacja powstała jako odpowiedź na potrzeby
lokalnej
społeczności,
skupiając
młodzież
i wolontariuszy we wspólnej pracy na rzecz dobra
wspólnego, inicjatyw kulturalnych i aktywności
obywatelskiej.

Fundacja Pokolenia od 12 lat działa energicznie na
terenie
dwóch
powiatów Województwa
Pomorskiego (tczewskiego i nowodworskiego).
Wspieramy młodzież i organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne. Jesteśmy organizacją
regrantingową, wspieramy liderów lokalnych
i młodzieżowych podnosząc ich kompetencje
między innymi przez szkolenia, spotkania,
seminaria.
Działamy w partnerstwach lokalnych z jednostkami
samorządu terytorialnego, realizując projekty
i programy grantowe, oraz z innymi organizacjami
pozarządowymi. Mamy szeroką sieć kontaktów
i współpracy, od lat konsekwentnie budujemy
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ESTETICA EXPERT
Spółdzielnia Socjalna Estetica Expert
ul. Piastowska 90E, 80-352 Gdańsk
biuro@esteticaexpert.pl
www:esteticaexperet.pl
tel. 507-503-220
Kontakt: Marzena Gawin 728-989-018

Oferta:
- profesjonalne szkolenia kosmetyczne,
- najnowocześniejsze zabiegi upiększające na twarz
i ciało,
- sprzedaż kosmetyków i akcesoriów niezbędnych
w salonach kosmetycznych.
Estetica Expert to profesjonalne doradztwo
w dziedzinie kosmetologii nieinwazyjnej oraz
medycyny estetycznej,
posiadamy, jedyne
w województwie pomorskim, urządzenie Cavifast 2
przeznaczone do redukcji miejscowej otyłości
i tkanki tłuszczowej, modelowania sylwetki oraz
redukcji
cellulitu
pochodzenia
wodno
-tłuszczowego. Automatyczna kalibracja – unikatowa
funkcja CAVIFAST pozwala na wyjątkową
skuteczność, nawet do 8 centymetrów mniej po 20
minutowym zabiegu.
W
swojej
ofercie
prezentujemy
również
karboksyterapię, czyli terapię dwutlenkiem węgla.
Jest to bezpieczna, bardzo mało inwazyjna
i klinicznie sprawdzona metoda stosowana do
odmładzania skóry, walki z cellulitem, rozstępami,
bliznami, lokalnymi nadmiarami tkanki tłuszczowej,
zwiotczeniami skóry, łysieniem, zaburzeniami
krążenia. Została ogłoszona największym przełomem
w medycynie estetycznej. Zabieg polega na
śródskórnym lub podskórnym precyzyjnym
wstrzykiwaniu, przy użyciu urządzenia Concerto,
kontrolowanych dawek dwutlenku węgla (CO2).
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- szkolenia
Wykwalifikowana kadra Spółdzielni Socjalnej Estetica
Expert to przyszłość profesjonalnych szkoleń
kosmetycznych opierających się na autorskim
programie nauczania. W swej ofercie posiadamy
między innymi szkolenia z zakresu kosmetyki,
stylizacji paznokci oraz rzęs.
Spółdzielnia Socjalna Estetica Expert to zespół
wspaniałych ludzi, którzy w każdej sytuacji mogą
liczyć na siebie, którzy wspólnie potrafili wypracować
relacje
niezbędne do odniesienia sukcesu
w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Zalety:
- najskuteczniejsza kuracja redukująca intensywny
cellulit, która łączy mechaniczny oraz chemiczny
wpływ na zniszczenie komórek tłuszczowych oraz
odprowadzenie metabolitów,
- alternatywa dla liposukcji,
- minimalizowanie rozstępów (60-80%),
- usuwanie zmarszczek,
- przywrócenie jędrności i elastyczności skóry twarzy
oraz całego ciała,
- minimalizacja worków i cieni pod oczami,
- redukcja podwójnego podbródka,
- wzmocnienie i regeneracja cebulek włosowych oraz
zapobieganie dalszej utracie włosów,
- zwiększanie grubości skóry.

OVERHEAD Spółdzielnia Socjalna

Warszawska 20, 80-180 Gdańsk
facebook.com/overhead.gda
www.overhead.gda.pl
tel. 505-265-250
Kontakt: Jan Piotrowski

Oferta:
Nagłośnienie wydarzeń
Dobre nagłośnienie imprezy, festynu czy konferencji to podstawa. Niezależnie od rodzaju wydarzenia
jesteśmy Ci w stanie pomóc. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i doświadczeniem i stale się
rozwijamy!
Oferujemy obsługę techniczną:
- koncertów,
- konferencji,
- nagłaśniania festynów,
- imprez integracyjnych,
- bali maturalnych, połowinek, dyskotek szkolnych.
Jesteśmy otwarci na sugestie i prośby klientów
zachęcamy do współpracy organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.
Salki prób
Nasze salki to przestrzeń stworzona dla muzyków
przez muzyków, dla lepszego komfortu i przyjemności z tworzenia. Wszystko przygotowane tak aby
sprostać nawet najwyższym wymaganiom.
Zapraszamy do skorzystania z jednej z naszych
w pełni wyposażonych salek prób:
MODERN – Salka stworzona pod muzyków preferujących
mocniejsze
granie,
wyposażona
w lampowe wzmacniacze gitarowe firm Peavey
i Laney oraz wzmacniacz basowy Warwick. Perkusiści mogą skorzystać z perkusji formy Mapex.
Poczujcie ich moc!
RETRO – Wolisz bardziej subtelne granie? Ta salka
jest dla Ciebie! Wyposażona we wzmacniacz
lampowy firmy Marshall oraz wzmacniacz sygnowany przez Jerzego Styczyńskiego, członka zespołu DŻEM. Dla basistów oferujemy combo firmy
Ashdown a dla perkusistów perkusję Pearl.

19

Fundacja „Sprawni Inaczej”

ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
biuro@fsi.gda.pl
tel. 58 344-42-56
Kontakt: Justyna Rogińska

Oferta:
Ceramika: wykonujemy ceramikę: misy ,,patery",
doniczki,
zegary,
przedmioty
dekoracyjne
(świeczniki, figurki oraz ceramiczną biżuterię).
Rękodzieło: przedmioty ozdobne i użytkowe na
zamówienie; są to m.in. papier czerpany, kartki
okolicznościowe (świąteczne, ślubne, zaproszenia,
kotyliony itp.), dyplomy.
Warsztaty: w ramach działalności odpłatnej
prowadzimy warsztaty ceramiczne dla dzieci i dla
dorosłych, oraz warsztaty czerpania papieru dla
zorganizowanych grup szkolnych.
Fundacja „Sprawni Inaczej” prowadzi w Gdańsku
i w Kościerzynie Warsztaty Terapii Zajęciowej, których
uczestnicy pracują wielowymiarowo przy produkcji
tych wszystkich produktów.
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Komis Meblowy Krąg Gdańsk
ul. Kruczkowskiego 25 (Morena)
komismeblowygdansk@wp.pl
www.komismeblegdansk.pl
tel. 58 309-45-56, 513-339-339
Kontakt: Krzysztof Cybulski

Oferta:
Przyjmujemy przedmioty wyposażenia mieszkań,
biura czy sklepu (np. sprzedaż mieszkania czy
likwidacja działalności), które stały się zbędne, ale
jeszcze są w jakościowo dobrym stanie.
Oferujemy na sprzedaż przedmioty dla klientów,
chcących nabyć dobrą, ale tańszą rzecz. Oferta
skierowana do osób posiadających mieszkania na
wynajem, studentów, osób uboższych, kolekcjonerów i młodych małżeństw.
Wszystko to jest dostępne w naszym Komisie
Meblowym Spółdzielni Socjalnej Krąg.
Posiadamy również dział z artykułami AGD I RTV.
Naszą chlubą jest ANTYKWARIAT z książkami
i płytami CD, który prowadzą zatrudnione u nas
osoby niepełnosprawne.
W ciągłej sprzedaży posiadamy też bibeloty, art.
dekoracyjne zdobione techniką decoupage,
wyprodukowane przez naszych podopiecznych.
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Gdańska Spółdzielnia Socjalna
ul. Solec 4, 80-564 Gdańsk
gdagss@wp.pl
www.gss.org.pl
tel./fax: (58) 341-33-78
tel. 792-202-802
Kontakt: Katarzyna Littwin

Oferta:
- usługi opiekuńcze, w tym usługi pielęgnacyjne,
w miejscu zamieszkania;
Oferujemy
profesjonalną
opiekę
domową
skierowaną do osób starszych, niepełnosprawnych
oraz wymagających opieki na terenie Trójmiasta.
Wszystkie
zatrudniane
przez
nas
opiekunki/opiekunowie
posiadają
niezbędne
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy
potwierdzone certyfikatem.

studyjnych współpracujemy z organizacjami
pozarządowymi, które są założycielami naszej
spółdzielni oraz dzielimy się naszą wiedzą
i doświadczeniem.
- wsparcie nowopowstających spółdzielni socjalnych;
GSS wspiera swoim przykładem nowopowstające
spółdzielnie np. poprzez odbycie staży i dzieląc się
zdobytą wiedzą i doświadczeniem

- usługi kurierskie, dostarczanie korespondencji
i prowadzenie sortowni listów;

Jesteśmy
podmiotem
ekonomii
społecznej
powołanym
przez
siedem
organizacji
pozarządowych. Celem naszej Spółdzielni jest:
- umożliwienie
osobom
wykluczonym
lub
zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacji
zawodowej,
- podejmowanie działań mających na celu
przygotowanie do samodzielnego świadczenia
pracy,
- prowadzenie działań społecznych oraz oświatowo –
kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego,
- działania społeczne użyteczne w sferze publicznej,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- usługi porządkowe w tym dbanie o tereny zielone,
odśnieżanie;
Działalność w zakresie utrzymania czystości
w budynkach, na terenach zewnętrznych,
porządkowania terenów zielonych, przywracania
czystości po remontach. Realizujemy inne prac
porządkowe zlecane przez Klienta takie jak
odśnieżanie czy pomoc w przeprowadzkach.
- usługi remontowe;
Kompleksowe remonty mieszkań, biur i pomieszczeń
usługowych. Realizujemy następujące prace:
malowanie, cekolowanie, kafelkowanie, układanie
paneli, hydraulika, elektryka itp.
- obsługa imprez i wydarzeń;
- dystrybucja ulotek;
- kolportaż czasopism;
- produkcja pieczątek;
Oferujemy wyrób nowoczesnych pieczątek marki
Modico, różne rozmiary, kolory, możliwość
umieszczenia logotypu na pieczątce.
- organizacja szkoleń, wizyty studyjne;
Organizujemy szkolenia oraz wizyty studyjne, które
mają na celu przede wszystkim pokazać jak może
funkcjonować spółdzielnia socjalna na naszym
przykładzie. W ramach organizowanych wizyt
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- integrowanie środowiska lokalnego;

KuźniaCafe
Podmiot prowadzący:
Fundacja Innowacji Społecznej
ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk
www.facebook.com/KuzniaCafe
www.gfis.pl
tel. 731-223-347
Kontakt: Mariola Chabowska
Historycznie najlepsze miejsce by zatrzymać czas z
bliskimi.
Wykuwamy wyjątkowe wydarzenie: spotkania
biznesowe, urodziny, przyjęcia.
Kuźnia to niezwykłe miejsce. Prowadzimy je:
- z troską i dbałością o wysoką jakość naszych
produktów,
- przy wykorzystaniu tradycyjnych składników
i metod,
- rękami młodych osób, które wykuwają swój los
zawodowy.
Oferta:
Kawiarnia "Kuźnia" w godzinach od 16 do 20
zaprasza do najmniejszego domu podcieniowego
o konstrukcji szachulcowej zachowanego na
Żuławach. KUŹNIA to idealne miejsce kameralnych
spotkań oraz przestrzeń galeryjna dla artystów. Na
gości czekają wyborne kawy, aromatyczne
herbaty, wyśmienite desery, koktajle i domowe
ciasta.
Do pracy w Kuźni angażujemy młodych ludzi,
tworząc warunki do zdobywania doświadczenia
zawodowego w baristyce i obsłudze klienta.
Utworzona w 2012 roku Fundacja Innowacji
Społecznej jest wyodrębnionym podmiotem,
będącym operatorem działań Gdańskiej Fundacji
Innowacji
Społecznej
w
obszarze
przedsiębiorczości społecznej. Fundacja została
powołana do wdrażania programów aktywizacji
społeczno-zawodowej w tworzonych przez nią
przedsiębiorstwach społecznych, w których
osiągany zysk jest reinwestowany we wspieranie
młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej. Tworzone i prowadzone przez FIS
przedsiębiorstwa społeczne są pomostem
wprowadzającym młodzież na rynek pracy.
FIS przygotowuje się do uruchomienia kolejnego
przedsiębiorstwa w branży hotelarskiej – hotelu
przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku.
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Spółdzielnia Socjalna
Świetlica edukacyjna Stonoga
SPS Świetlica Stonoga
ul. Posejdona 2, Gdańsk Osowa 80-299,
sps.swietlica.stonoga@gmail.com
www.swietlicastonoga.pl
tel. 731-339-188
Kontakt: Agnieszka Szkiruć-Lutkiewicz, Sabina Okrój

Oferta:
Animacja imprez dla dzieci;
- zajęcia edukacyjne,
- warsztaty rozwojowe dla dzieci w wieku 2-12 lat,
- opieka świetlicowa dla dzieci w wieku szkolnym,
plac zabaw – Małpi gaj,
- warsztaty dla rodziców na tematy związane ze
zdrowym żywieniem, aktywnością ruchową i
umiejętnościami wychowawczymi.
Spółdzielnia organizuje imprezy dla małych dzieci
z rodzicami oraz dla dzieci starszych, urodziny, bale
tematyczne dostosowane do zainteresowań
uczestników zarówno w dzielnicy Osowa w swojej
siedzibie jak i u klienta. W naszym lokalu korzystamy
z sali zabaw z basenem z piłkami, a u klienta
zapewniamy gry i zabawy na każdy temat.
Zapewniamy wspaniałych animatorów, którzy
potrafią uruchomić wyobraźnię dzieci i wspaniale
spożytkować ich niewyczerpaną energię.
Stonoga w swoich działaniach kieruje się zasadą
angażowania rodziców w rozwój dzieci, zachęca
młodych rodziców do zabaw z dziećmi i integruje
pokolenia w dzielnicy Osowa.

24

Stonoga jest miejscem przyjaznym rodzinie, młodym
rodzicom, dzieciom, seniorom. Organizowane tu
zajęcia zachęcają do wspólnego spędzania wolnego
czasu oraz zawiązywania więzi społecznych. Dzieci
uczą się zachowań społecznych, a młodzi rodzice
mogą podzielić się doświadczeniem i poznać
mnóstwo sposobów na rozwijanie talentów swoich
dzieci.
W Stonodze opiekunowie biorą aktywny udział
w procesie poznawania świata przez dzieci. Stonoga
powstała jako alternatywa do centrów edukacyjnych,
które oferują zajęcia bez udziału rodziców
ograniczając ich zainteresowanie rozwojem dzieci.
Spółdzielnia socjalna Stonoga została założona przez
5 przedsiębiorczych kobiet, działalność jest
prowadzona w formie świetlicy edukacyjnej.
Stonoga współpracuje z Radą Osiedla i działa
w partnerstwie z Klubem Rodzica „Tarapaty” oraz ze
Spółdzielnią Socjalną Pasja z Kartuz, trójmiejską
Fundacją Pomysłodalnia oraz Stowarzyszeniem „Inne
jest piękne” i Fundacją „My to Mamy” w zakresie
promocji zdrowego stylu życia.

Warsztaty krawiecki
i remontowo-porządkowy CIS
w Gdańsku
Centrum Integracji Społecznej;
ul. Floriańska 3, Gdańsk Nowy Port 80-546
cis@ab.org.pl
tel. 58 522-07-52; fax: 58 343-12-77
Kontakt: Alicja Teca

Oferta:
Usługi krawieckie
Warsztat krawiecki przy CIS Gdańsk
Wykonujemy prace z zakresu szycia: fartuchy
ochronne, odzież robocza, pościel, woreczki na
bieliznę, obrusy, firany, zasłony, poduszki ozdobne,
siatki ekologiczne, torebki z filcu (różne rozmiary),
kosmetyczki, pokrowce na krzesła i fotele, obicie
(renowacje) tapicerki foteli, elementy odzieży
z przeznaczaniem do dalszej produkcji.
W ramach zajęć wykonujemy różne prace zlecone
z powierzonego materiału oraz prace według
własnych projektów.
Ostatnio wykonane prace to:
Szycie pościeli 100 kompletów dla Schroniska dla
bezdomnych mężczyzn w Gdańsku Nowym Porcie.
Siatki ekologiczne dla Stowarzyszenia Morena.
Zapaski kuchenne dla firmy Catering 3 City.
Obicie 6 foteli dla Centrum Integracji Społecznej.

Usługi remontowo – porządkowe
Warsztat remontowo–porządkowy przy CIS Gdańsk
Wykonujemy prace remontowe z zakresu: malowanie, szpachlowanie, ścianki k-g, sufity podwieszane,
tynkowanie tradycyjne, tynki dekoracyjne, docieplenia budynków (elewacje), układanie glazury, klinkieru, drobne prace spawalnicze np. kraty okienne,
przęsła płotu, daszki okapowe. Naprawy rowerów.
Prace wykonywane z powierzonego materiału.
Wykonywanie przedmiarów i kosztorys.
Prace porządkowe, koszenie trawy, karczowanie
krzaków. Prace związane z małą architekturą – tereny
zielone
Ostatnio wykonane prace to:
Malowanie elewacji i korytarza w Szkole Podstawowej nr 84 w Kiełpinie Górnym.
Remont pomieszczeń gospodarczych w Fundacji
Sprawni Inaczej z Gdańska.
Wykonanie sufitu podwieszanego w Gdańskiej
Spółdzielni Socjalnej i Barze „Perła Bałtyku” w Gdańsku Nowym Porcie.
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Fundacja Pro Caritate Gedanensis
Bar Mleczny "Domowy" w Gdyni
Centrum Edukacyjne Perspektywa
Dom wypoczynkowy w Sobieszowie koło Karpacza
Ośrodek Szkoleniowo – Kolonijny w Warzenku
Fundacja Pro Caritate Gedanensis
ul. Gen. Sikorskiego 2A 81-827 Sopot
fundacja@fpcg.pl
Kontakt: Dorota Sykut tel. 604-493-893
Oferta:
Bar Mleczny "Domowy" w Gdyni ul Morska 51
zaprasza klientów indywidualnych oraz grupy posiadamy 40 miejsc konsumpcyjnych a latem
dodatkowo 16 miejsc w letnim ogródku przed
Barem. Istnieje możliwość zamówienia posiłków
regeneracyjnych.

Dom wypoczynkowy w Sobieszowie koło Karpacza
w cenie 450 zł/dobę/ za cały dom (do 16 osób) bez
żadnych dodatkowych opłat.
Przepięknie położona w górach willa stwarza
warunki do rekreacji dla grup oraz wypoczynku
i spotkań całych rodzin. Jest to nowo wybudowany
dom dysponujący 16 miejscami w 6 pokojach 2 i 3
-osobowych, w każdym pokoju jest łazienka. Do
wspólnego użytku gości jest: salon z kominkiem i TV,
kuchnia,
jadalnia,
dodatkowa
łazienka
(z prysznicem). Dom posiada także balkon
i przestronny taras, miejsce na ognisko i do
grillowania oraz parking dla gości.
Ośrodek Szkoleniowo – Kolonijny w Warzenku
(powiat kartuski niedaleko Trójmiasta) świadczy
usługi zakwaterowania i wyżywienia grup dzieci
i młodzieży oraz zorganizowanych grup osób
dorosłych.

Bar realizuje rehabilitację społeczną i zawodową
osób ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy
zatrudniając
m.in.
osoby
niepełnosprawne
i długotrwale bezrobotne.
Centrum Edukacyjne Perspektywa prowadzi
szkolenia otwarte oraz „szyte na miarę” potrzeb
klienta. Szkolenia obejmują przeprowadzane
corocznie kursy dla kierowników i wychowawców
wypoczynku dzieci i młodzieży oraz, w zależności od
potrzeb klienta, szkolenia z zakresu turystyki,
hotelarstwa, gastronomii, szkolenia z zakresu
zarządzania m.in. organizacją pozarządową, klastrem
oraz szkolenia z zakresu medycyny w tym opieki na
osobami starszymi i zależnymi.
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Zapewniamy bazę noclegową na 120 miejsc,
wyśmienitą kuchnię, dwie sale konferencyjne
umożliwiające organizację szkoleń, spotkań, zajęć
świetlicowych, zajęć terapeutycznych.

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Gdańsku
PSOUU
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
tel. 58 553-02-61
Kontakt: Anna Jędrzejewska i Joanna Cwojdzińska

Oferta:
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie:
- działalności fizjoterapeutycznej i medycznej,
- usług edukacyjnych i wspierających edukację,
- sprzedaży wyborów własnych,
- organizacji przedstawień artystycznych,
- reklamy,

W ramach sprzedaży wyrobów własnych oferujemy
przede wszystkim produkty rękodzielnicze, które
wykonujemy również na zlecenie firm i osób fizycznych.
Działalność gospodarcza jest uzupełnieniem działalności statutowej Stowarzyszenia, a cały uzyskany
z niej zysk przeznaczany jest na realizację celów
statutowych.

Działalność tę prowadzimy między innymi
w Ośrodku Wczesnej Interwencji i Wspomagania
Rozwoju oraz w Niepublicznej Poradni Wspomagania Rozwoju „Po drodze”. Prowadzimy w nich
różne formy terapii m.in. fizjoterapię, terapię
logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną,
usługi wspierające edukację dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością wzroku.
Dzięki prowadzeniu działalności reklamowej
współpracujemy z firmami w realizacji umów
sponsoringowych. Wiodącą formą współpracy jest
organizacja koncertów oraz udostępnianie
przestrzeni na reklamy.
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Restauracja pizzeria
FILMOWA
Spółdzielnia Socjalna Idea
ul. Piłsudzkiego 11 83-010 Rotmanka koło Pruszcza Gdańskiego
wysokie-obroty@gazeta.pl
http://www.facebook.com/Filmowa
www.filmowa.com.pl
tel. 507-764-794
Kontakt: Arkadiusz Mazurkiewicz
Krótka karta, świeże składniki. Kochamy jedzenie
i chcemy przenieść tę miłość na Naszych klientów.
Nasza restauracja to miejsce w którym spędzisz miło
czas. Klimat oraz dobre jedzenie wprawi Ciebie
w dobry nastrój.
Tylko u nas posłuchasz swojej ulubionej muzyki
filmowej podczas posiłku.
„Jedz zdrowo, tanio i dobrze„
Kuchnia polska i hiszpańska „w jednym„. Naszą
inspiracją jest restauracja „Movie” znajdująca się
w Barcelonie. Jak jej nazwa wskazuje łączy ona
jedzenie z filmem – będzie to restauracja inna od
wszystkich.
Poprzez swoją pasję do tego co chcemy robić,
tworzymy coś
naprawdę niepowtarzalnego doskonałe i zróżnicowane potrawy z kuchni polskiej
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i śródziemnomorskiej.
Wszystkie dania przygotowywane są z naturalnych
i świeżych produktów ekologicznych, sezonowych
warzyw i ziół.
Produkty takie jak mięso, jaja, miód pozyskiwane są
z pobliskich gospodarstw i ferm.
Oferta:
- sprzedaż obiadów domowych, pizzy,
- sprzedaż dań wegańskich, wegetariańskich,
bezglutenowych,
- catering,
- dowóz posiłków do domu,
- organizacja imprez okolicznościowych,
- zdrowsze dania będą na podobnym poziomie
cenowym jak te zwykłe.

Orkiestra miasta Pruszcz Gdański
Orkiestra miasta Pruszcz Gdański
pruszcz.orkiestra@gmail.com
www.orkiestra-pruszcz.pl
https://www.facebook.com/OrkiestraMiastaPruszczGdanski
tel. 509-607-912
Kontakt: Aneta Wojtkiewicz

Oferta:
- propagowanie przyzwyczajenia do klasycznej
muzyki mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i okolic,
- różnorodne programy muzyczne.
Repertuar:
- największe orkiestrowe hity muzyki klasycznej,
- „Mozart – Geniusz muzyki” w tym Symfonia Praska,
koncerty kolęd,
- „Zapach Kobiety” z okazji dnia kobiet,
- muzyka filmowa,
- największe szlagiery operetkowe śpiewane przez
największych śpiewaków na całym świecie,
- poezja śpiewana.
Wielu młodych artystów którzy chcieliby
w przyszłości wykonywać zawód muzyka, ma zbyt
mało praktyki zawodowej. Dajemy szansę wielu

młodym artystom, którzy nie mając jeszcze tytułu
zawodowego muzyka, zdobywają praktykę grając
pod nadzorem tak znakomitych muzyków, jakimi
może poszczycić się orkiestra. Mamy wśród nas wielu
artystów, którzy są wielokrotnymi laureatami
międzynarodowych i krajowych konkursów
muzycznych. Wysoki poziom muzyczny wspomaga
również znakomita organizacja orkiestry i bardzo
dobrze prosperująca logistyka, oraz dokładnie
dobierany repertuar.
Kierownictwem muzycznym zajmuje się znakomity
skrzypek Tomasz Diakun, a sekcję dętą prowadzi
niezastąpiony klarnecista Krzysztof Dudek.
Zamierzamy też kreować wizerunek miasta Pruszcz
Gdański – od jakiegoś już czasu występujemy
podczas koncertów w barwach herbu naszego
miasta.
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Spółdzielnia Socjalna "50+"

ul. L. Staffa 13 b/6, 81-597 Gdynia
gskorupka@gmail.com
tel. 58 629-49-08
Kontakt: Grażyna Skorupka

Oferta:
Spółdzielnia
Socjalna"50+"
świadczy
usługi
opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz gospodarcze.
Oferta skierowana jest głównie do osób starszych,
niepełnosprawnych,
niesamodzielnych,
które
przebywają w domu i wymagają pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz
czynnościach dnia codziennego.
Wykonujemy to, co stanowi pomoc dla chorych
a dla ich rodzin - znaczne odciążenie.
Cena usługi - 1 godz./ 13-15 zł.
Zakres opieki:
- pomoc/asystowanie w wykonywaniu czynności
higienicznych,
- pomoc w robieniu zakupów i przyrządzaniu
posiłków,
- towarzyszenie podczas spaceru, wizyty u lekarza
itp.,
- sprzątanie.
Ponadto Spółdzielnia świadczy różne usługi na rzecz
administracji publicznej (np. dystrybucja materiałów
reklamowych na rzecz UM Gdynia) oraz innych
podmiotów
(np.
archiwizacja
katalogów
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producentów dla Remontowa Marine Design Sp. z o.o
Gdańsk). Każdorazowo cena uzgadniana jest
w umowie ze zleceniodawcą.
Konkurs Lodołamacze 2011: Pierwsze miejsce
w kategorii 'otwarty rynek pracy' w Konkursie
Lodołamacze 2011r.
W dyplomie jest napisane:
"za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność
Spółdzielni Socjalnej "50+" na polu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
stanowi wzór godny naśladowania".

DOGTOR
Fundacja Dogtor,
ul Wolności 1A Gdynia
fundacjadogtor@onet.pl
tel. 692-566-755
Kontakt: Magdalena Madajczyk

Główną misją naszej szkoły dla psów jest
nauczenie właścicieli jak zbudować więź z psem,
jak pracować z psem oraz jak sprawić aby pies stał
się wspaniałym i niekłopotliwym towarzyszem.
Oferta:
Oferujemy zajęcia dla psów każdej rasy i w każdym
wieku,
dobierając
metody
szkoleniowe
indywidualnie do psa i jego właściciela.
Prowadzimy także poradnictwo w zakresie
układania poprawnych stosunków w relacji
dziecko-pies oraz pomagamy rozwiązywać
problemy behawioralne (psów).
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną
kadrę: trenerów psów z wysokimi kompetencjami
oraz
wieloletnim
doświadczeniem
oraz
dyplomowanych zoopsychologów.
Szkolenia psów są na najwyższym poziomie
z zastosowaniem najnowszej wiedzy z zakresu
dogoterapii i psychologii zwierząt. Szkoła dla psów
powstała kilka lat temu i szybko stała się przystanią
dla miłośników tych wspaniałych zwierząt. Uczy
nie tylko komend z zakresu posłuszeństwa ale
także szacunku dla potrzeb zwierząt.
Cena kursu podstawowego posłuszeństwa: 400 zł.

Szkolenie indywidualne / rozwiązywanie problemów
z psem: 50 zł/spotkanie.
Innowacyjny 50-godzinny kurs przeznaczony
w szczególności dla: pedagogów, psychologów,
rehabilitantów, terapeutów, nauczycieli którzy chcą
włączyć dogoterapię do swoich działań/swojej
praktyki, jak również osób zainteresowanych
szkoleniem psa do pracy w dogoterapii.
Kadrę kursu tworzą specjaliści-dogoterapeuci,
pedagodzy, psycholodzy oraz trenerzy psów
z
wieloletnim
doświadczeniem.
Pomogą
przygotować psa do roli terapeuty oraz pokażą
różnorodne formy dogoterapii.
Kurs odbywa się w formie weekendowych zjazdów.
Przed przystąpieniem do szkolenia każdy pies
przechodzi testy predyspozycji przeprowadzone
przez zoopsychologa.
Szkolenie
obejmuje
zagadnienia
dotyczące
dogoterapii jako metody pracy psychologicznej,
pedagogicznej i rehabilitacyjnej. Uczestnicy kursu
zdobywają wiedzę z zakresu pracy dogoterapeuty,
nauki
konstruowania
scenariuszy
zajęć
dogoterapeutycznych oraz wyboru i szkolenia psa do
dogoterapii.
Cena:1500 zł
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Fundacja Kreatywni
Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”
ul. Modrzewiowa 4c/8 Gdynia
kreatywni.fundacja@gmail.pl
www.fundacjakreatywni.pl
tel. 513-385-495
Kontakt: Prezeska Fundacji Aleksandra Mróz-Wykusz

Oferta:
Najważniejsze działania, których Fundacja się
podejmuje dotyczą sfery związanej z szeroko
rozumianą pozytywną zmianą społeczną – będąc
przekonanym, iż jest ona możliwa – kiedy człowiek
jako niezależny podmiot jest na nią gotowy,
a wzajemny szacunek jest podstawą współpracy
i punktem wyjścia do zrozumienia innych ludzi.
Fundamentem
aktywności
Fundacji
jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
przyczynianie się do budowy świadomego
społeczeństwa,
które
jest
gotowe,
by
odpowiedzialnie podejmować wyzwania stawiane
przez zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość.
Ponadto jesteśmy przekonani o tym, iż by budować
silną lokalną społeczność konieczne jest wzajemne
wsparcie koalicjantów z różnych organizacji
działających na danym obszarze.
Metodami jakimi posługujemy się w pracy jest
między innymi animacja społeczna, socjoterapia,
streetworking,
poradnictwo
pedagogiczne
i psychologiczne oraz oferta alternatywnych zajęć,
szkolenia, działania wolontaryjne, organizowanie
społeczności lokalnej i mają one na celu
doporowadzenie do wyrównywania szans, większej
spójności społecznej
i wzmacniania zasobów
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lokalnego środowiska. Odbiorców naszych działań
chcemy wzmacniać w odkrywaniu swoich
potencjałów i wyposażać w wiedzę, umiejętności
pozwalające łatwiej odnaleźć się w życiu osobistym
i zawodowym.
Fundacja od początku istnienia podejmuje się
realizacji przedsięwzięć, których odbiorcami są
różnorodne grupy społeczne. Szczególnie bliskie są
nam
działania
międzypokoleniowe
oraz
międzysektorowe.
Działalność odpłatna Fundacji:
- warsztaty profilaktyczno – edukacyjne,
- organizacja wizyt studyjnych,
- organizacja imprez integracyjnych,
- organizacja festynów, debat i Eventów
artystycznych,
- prowadzenie szkoleń ( min. budowanie
partnerstwa, organizowanie społeczności lokalnej,
wzmacnianie sektora NGO),
- tworzenie materiałów promocyjnych,
- tworzenie kampanii społecznych,
- produkcja materiałów filmowych i prezentacji
o charakterze społecznym,
- organizacja szkoleń dla profesjonalistów,
- obsługa imprez (rekrutacja, koordynowanie
działań związanych z wolontariatem).

Dr Bardadyn Salad & Cocktail Bar

Spółdzielnia Socjalna ,,Kozia Nostra"
ul. Abrahama 37/5, 81-366 Gdynia
dotlensie@gmail.com
tel. 730-747-650
Kontakt: Agnieszka Rochowska 793-225-876

Oferta:
"Dr Bardadyn Salad & Cocktail Bar" jest
prowadzony w Centrum Handlowym "Batory"
w Gdyni ul. 10 Lutego 11 przez Spółdzielnię
Socjalną Kozia Nostra.
W barze oferowane są klientom:
- naturalne koktajle odchudzające i zdrowotne
oparte na recepturach dr Marka Bardadyna,
- świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne,
- pyszne dania, bogate w witaminy, minerały
i przeciwutleniacze: m.in. kolorowe sałatki według
przepisu lub kompozycji własnej, zdrowe tortille,
panini i calzone, tarty warzywne oraz dietetyczne
ciasta,
- napoje, w tym napoje ciepłe - kawa i herbata, oraz
napoje zimne - woda mineralna i sok brzozowy.
Funkcja edukacyjna stoiska związana jest ze
sprzedażą bestsellerowych książek dr Marka
Bardadyna na temat zasad zdrowego odżywiania,
prezentowaniem
materiałów
edukacyjnych
wyświetlanych na ekranie LCD zamieszczonym na
stoisku
oraz
prowadzeniem
warsztatów
kulinarnych
i
rozprowadzaniem
ulotek
informacyjnych na temat zdrowego jedzenia
i zasad diety strukturalnej.
Misją Dr Bardadyna jest promocja zdrowego stylu
życia,
poprzez
upowszechnianie
diety
strukturalnej, niezwykle zdrowej i skutecznej
metody odżywiania, która może być stosowana
w celu odchudzenia, oczyszczenia i odmłodzenia
organizmu.
Dieta strukturalna oparta jest na bardzo prostej
zasadzie. Polega na wyborze najbardziej
wartościowych dla współczesnego człowieka

produktów, które charakteryzują się wysoką
zawartością witamin, składników mineralnych
i przeciwutleniaczy, a minimalną zawartością kalorii.
Produkty te zostały zebrane w tzw. Listę produktów
strukturalnych, która ułatwia wybór najbardziej
cennych dla naszego zdrowia produktów w czasach,
gdy rynek został zalany wieloma produktami o często
wątpliwej jakości zdrowotnej. Dieta strukturalna
doskonale sprawdza się podczas odchudzania,
a jednocześnie jest zalecana w profilaktyce i leczeniu
chorób cywilizacyjnych.
Dieta strukturalna została opracowana przez
dr Marka Bardadyna, eksperta w dziedzinie żywienia
i stosowania naturalnych środków leczniczych
w profilaktyce i terapii schorzeń cywilizacyjnych.
Jest on autorem rubryk porad medycznych
w poczytnych czasopismach (Świat & Ludzie
i Zwierciadło), realizuje również programy
telewizyjne o zdrowym stylu życia (Magazyn
niejadka). Z jego porad korzystają znane osobistości,
m.in. elity z Krajów Arabskich, szczególnie z Arabii
Saudyjskiej, Kuwejtu i Bahrajnu. Dr Marek Bardadyn
jest autorem bestsellerowych książek na temat
zdrowego odżywiania – Kody młodości /REBIS 2006/,
Odchudzanie weekendowe /REBIS 2007/ oraz
Odchudzająca Książka Kucharska /REBIS 2008/.
W styczniu 2011 roku odbyła się premiera nowego
wydania Kodów młodości, również w języku
angielskim, ze względu na dużą popularność diety
strukturalnej w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA
i krajach Arabskich. W marcu 2011 roku do księgarń
trafiła publikacja dr Bardadyna pt. Nałóg jedzenia, zaś
4 września 2012 roku odbyła się premiera kolejnej
książki kulinarnej pt. Odmładzająca Książka
Kucharska.
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Hostele M@RINA

ul. Morska 4a, 81-323 Gdynia,
rezerwacja@hostelmarina.pl
www.hostelmarina.pl
tel. 739-205-580
Kontakt: Marek Gaweł – tel. 501-777-151

Hostel M@RINA I to nie tylko jeden z najtańszych
noclegów nad morzem w Gdyni z doskonałą
lokalizacją na Skwerze Kościuszki, ale także
znakomite miejsce dla turystów kochających spacery
i spędzanie czasu w nadmorskich pubach,
kawiarniach czy restauracjach. W okolicy znajdziesz
informację turystyczną, sklepy z pamiątkami, liczne
bary i kawiarnie oraz sklepy spożywcze. Skwer
Kościuszki
jest
miejscem
doskonale
skomunikowanym z całą Gdynią. Rozpocznij swój
odpoczynek i zwiedzaj Trójmiasto, zwiedzaj polskie
morze ze Skweru Kościuszki- doskonałego miejsca
wypadowego.
M@RINA I - oferuje:
- pokoje wieloosobowe z łazienkami na korytarzu,
- całodobową recepcję,
- ogólnodostępną kuchnię, z kawą herbatą i wodą
mineralną,
- wysoki standard w znakomitej cenie,
- zakwaterowanie dla turystów indywidualnych, grup
kilku i wielo-osobowych, pracowników firm,
- bezpłatne WiFi, TV, PS4.
Zarezerwuj nocleg w Hostelu M@RINA i spędź
aktywnie czas nad morzem.
Hostel M@RINA 2 mieści się w okolicach Dworca
Głównego w Gdyni i jest najlepiej skomunikowanym
hostelem w Trójmieście. Przechodząc z hostelu
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pobliskim pasażem możemy dojść do Dworca
Głównego, na perony Szybkiej Kolei Miejskiej,
Dworca PKS, pętli Komunikacji Miejskiej (ZKM).
Z drugiej zaś strony można przejść pasażem na
przystanki po obu stronach ul. Morskiej oraz na ul.
Śląską i Warszawską skąd już tylko ok. 500 metrów do
Centrum Handlowego RIVIERA. Usytuowanie Hostelu
M@RINA II w budynku u zbiegu ulic Śląskiej,
Warszawskiej, Starowiejskiej i 10-tego Lutego przy
samym Dworcu czyni z Hostelu M@RINA 1 idealne
miejsce wypadowe do zwiedzania, pracy oraz nauki
w Trójmieście.
M@RINA II - oferuje:
- bezpłatny parking dla gości hostelu,
- 2 apartamenty rodzinne,
- pokoje 1,2,4 i 5 osobowe wyposażone w łazienki,
- aneks kuchenny z herbatą, kawą i wodą.

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna
„Razem”
ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia
spoldzielnia@razem.org
www.spoldzielnia.razem.org
tel. 600-460-872
Kontakt: Wojciech Girucki

Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem” dysponuje
nowoczesnymi pomieszczeniami kuchni, sal
bankietowych
oraz
terenem
ośrodka
wypoczynkowego w oparciu o które realizuje
swoje usługi.
W ramach usługi kateringowej Spółdzielnia oferuje
przygotowanie, dostarczenie oraz na życzenie
klienta serwowanie, wszelkiego rodzaju posiłków,
bankietów, przerw kawowych i lunchowych.
Potrawy przygotowywane są z wysokiej jakości
produktów
spożywczych,
bez
dodatku
konserwantów i polepszaczy. Potrawy dostarczane
są własnym transportem na odległość
nie
powodującą utraty jakości i ciepłoty potraw.
(Trójmiasto i okolice)
Usługa oferowana jest przede wszystkim dla
klientów instytucjonalnych (urzędy, placówki
edukacyjne,
firmy) lub dla grup osób

indywidualnych (przyjęcia, imprezy). Spółdzielnia nie
prowadzi sprzedaży detalicznej.
Spółdzielnia zajmuje się również organizacją imprez
okolicznościowych w swoich salach bankietowych
lub w miejscach wskazanych przez klienta. W ramach
tej usługi poza kateringiem, spółdzielnia oferuje
odpowiednie
przygotowanie
pomieszczeń
(sprzątanie, dekoracja, wypożyczenie mebli, sprzętu i
zastawy).
W sezonie letnim Spółdzielnia wynajmuje domki
letniskowe znajdujące się na terenie ośrodka
wypoczynkowego zlokalizowanego w gdyńskiej
dzielnicy Orłowo, 700 metrów od brzegu morza.
Oferta ośrodka skierowana jest przede wszystkim do
grup szkolnych, wycieczkowych i kolonijnych.
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Fundacja BOMALiHU

ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
bomalihu@gmail.com
tel. 58 621-13-88, 505-076-300, 606-647-990
Kontakt: Aleksandra Kotlewska

Fundacja BOMALiHU zajmuje się wspomaganiem
naturalnego rozwoju dzieci, zachęcamy je do aktywności, samodzielności, pomagamy kształtować
właściwe postawy i wzorce zachowań również
proekologicznych.
Oferta:
Programy animacyjne dla dzieci rozwijające kreatywność, pobudzające wyobraźnię i spontaniczną
twórczość najmłodszych. Zajęcia prowadzone są
według autorskiego scenariusza, z wykorzystaniem
przestrzennych modeli kartonowych oraz papierowych do pracy w grupie lub do samodzielnego
składania. Program animacyjny stanowić może jeden
z elementów organizowanej przez Państwa imprezy,
festynu lub być niezależną, kompletną atrakcją dla
dzieci. Tematyka warsztatów może wpisywać się
w ogólny klimat organizowanej imprezy. Wszystkie
elementy użyte podczas zabawy są przez nas zaprojektowane oraz wykonane ręcznie co sprawia, że
zajęcia te za każdym razem są wyjątkowe i niepowtarzalne.
Prowadzimy w Centrum Gdyni wyjątkową przestrzeń
kawiarnianą - Galeria Malucha - sprzyjającą budowaniu relacji, powstawania więzi, spotkania rodziców
z dziećmi i innymi osobami, inspirującą do naturalnej
i spontanicznej zabawy, swobodnego rozwoju. Tu
organizujemy spotkania i imprezy okolicznościowe,
rodzinne i firmowe.
Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami,
organizacjami pozarządowymi, samorządami, firmami prywatnymi i instytucjami pomagającymi
dzieciom.
Aktualnie prowadzimy następujące zajęcia:
- szkoła rodzenia z p. Iwoną Guć,
- dzienny punkt opieki nad dziećmi,
- kalejdoskop emocji - warsztaty radzenia sobie
z emocjami,
- grupa zabawowa,
- EDU muzyka.
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Godziny otwarcia punktu opieki nad dziećmi:
poniedziałek - piątek 08:00-18:00
sobota - PORANNE ZAJĘCIA - 11-13:00
niedziela - PORANNE ZAJĘCIA 10:00 - 12:00
Kawiarnia:
Nasza kawiarnia jest miejscem spotkań dla Twojej
rodziny i Przyjaciół, można tu spędzić miło i kreatywnie czas ze swoimi Pociechami. Proponujemy
Państwu pyszną kawę "Vergnano" oraz wspaniałe
domowe ciasta i tarty przygotowane z naturalnych
produktów.
W kawiarni można zorganizować imprezy okolicznościowe (urodziny, komunie) - informacja: 505-076-300
Godziny otwarcia:
Kawiarnia jest czynna od 14:30
sobota - niedziela, prosimy o kontakt 535-015-959

Kaszubska Tęcza
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Tęcza
ul. Jeziorna 11a/1, Kartuzy 83-300
sskaszubskatecza@wp.pl
http://kaszubskatecza.pl/
tel. 515-877-900
Kontakt: Marzena Kalkowska

Oferta:
W naszych usługach gastronomicznych stawiamy
przede wszystkim na jakość i rzetelność naszych
usług. Nasze menu na każdy dzień miesiąca
przewiduje jedną zupę i dwa dania obiadowe.
Dzięki temu Nasi klienci mogą mieć pewność
świeżości i jakości podawanych dań.

Z naszej działalności gastronomicznej korzystają
"głodni" klienci Kartuz i okolic.
Restauracja Spółdzielni Socjalnej Kaszubska Tęcza
w Kartuzach oferuje pyszne dania na miejscu
i z dowozem do klientów.
Drugą usługą wykonywaną przez Spółdzielnie jest
sprzątanie biur, mieszkań i innych obiektów.
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Kaszubski Inkubator
Przedsiębiorczości w Kartuzach
Fundacja Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Mściwoja II 28A, Kartuzy
biuro@inkubatorkartuzy.com.pl
www.inkubatorkartuzy.com.pl
tel. 505-952-222
Kontakt: Anna Miazga – Prezes Zarządu

Miejsce spotkań biznesu i dobrych pomysłów na
Kaszubach.
Nowoczesne inkubatory przedsiębiorczości na
Kaszubach to centrum rozwoju firm, nawiązywania
nowych relacji biznesowych i wysokokwalifikowanego
wsparcia dla przedsiębiorców. Oferta inkubatorów
dla firm działających krócej niż 3 lata to przede
wszystkim wynajem w pełni umeblowanych
i
wyposażonych
w
sprzęt
komputerowy
pomieszczeń biurowych po preferencyjnych cenach.
Tak przygotowane biura pozwolą uniknąć
w pierwszych miesiącach działalności wysokich
kosztów związanych z rozpoczęciem prowadzenia
firmy.
Głównym celem inkubatora jest wsparcie
nowopowstałych firm do czasu osiągnięcia
stabilizacji biznesowej.
Naszą misją jest wsparcie młodych przedsiębiorców,
ale oferta inkubatorów jest dużo szersza.
Przedsiębiorcy, którzy mają już ugruntowaną pozycję
na rynku, mogą skorzystać z wachlarza
profesjonalnych usług doradczych, m.in. w zakresie
zagadnień związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznego wsparcia
finansowego, w tym z funduszy unijnych, doradztwa
prawnego
i
podatkowego
oraz
wsparcia
w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i promocji
firm.
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Inkubatory oferują też przedsiębiorcom możliwość
korzystania z nowoczesnych sal konferencyjnych i sal
spotkań, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt
prezentacyjny, konferencyjny i wideokonferencyjny.
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości ma za
zadanie
pomóc
rozwinąć
się
pomysłom
w
przedsiębiorstwa
a
przedsiębiorstwom
w samodzielne i efektywne firmy.
Fundacja Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości jest
podmiotem skupiającym osoby, które związane są
z biznesem od wielu lat. Przywiązani do regionu
i kultury kaszubskiej, obraliśmy za cel promocję
przedsiębiorczości w tym właśnie duchu. Realizując
swoje zamierzenia szczególną uwagę zwracamy na
budowę międzysektorowych partnerstw, wspieranie
przedsiębiorczości społecznej oraz promocję postaw
ekologicznych.
Największy realizowany projekt, czyli zarządzanie
dwoma z Sieci Kaszubskich Inkubatorów
Przedsiębiorczości, jest właśnie efektem współpracy
trójsektorowej, która przy zachowaniu dbałości
o realizację celów społecznych i niwelowanie
negatywnych skutków środowiskowych, posiada
potencjał ekonomiczny.

Spółdzielnia Socjalna Pasja

ul. Przy Torach 1, 83-300 Kartuzy;
pasja.kartuzy@wp.pl
tel. 791-431-655
Kontakt: Anna Olejniczak

Oferty szkoleniowe:
„Profesjonalna rekrutacja”:
Pomożemy Tobie i kierownikom poszczególnych
działów w Twojej firmie nabyć wiedzę
i umiejętności niezbędne do przygotowania
i
poprowadzenia
rozmowy
rekrutacyjnej.
Nauczymy Was nowoczesnych metod rekrutacji
oraz pokażemy jak dobrze wykorzystać tak ważne
dla pracowników pierwsze dni w pracy.
Damy Ci coś więcej niż firma head hunterska. Nasze
działania nie mają na celu wybrać za Ciebie ludzi,
z którymi będziesz współpracował. Ty i Twoi
managerowie dostaniecie narzędzie, które nauczy
Was robić to samodzielnie.
Szkolenie i doradztwo:
Mentoring jest nie tylko modnym ale i skutecznym
sposobem na stworzeniu dobrze zgranego zespołu
uczących się od siebie ludzi oraz na wykorzystanie
doświadczenia długoletnich oraz potencjału
młodych pracowników.
Pakiet, który oferujemy obejmuje szkolenia
i doradztwo z wprowadzania i stosowania
mentoringu w firmach dbających o rozwój swojej
kadry. Pomożemy Ci wprowadzić mentoring do
Twojej firmy.
Pomożemy
Ci
wybrać
spośród Twoich
pracowników osoby, które będą dla innych
mentorami.
Nauczymy mentorów dzielić się z innymi swoim
doświadczeniem biznesowym i umiejętnościami.
Zadbamy o stworzenie takiej więzi między
mentorami a uczniami, żeby proces mentoringu
był skutecznym narzędziem do pełnego
wykorzystania możliwości Twoich pracowników.

zasadami jego funkcjonowania, tak aby móc
korzystać z gotowych szablonów (np. kalkulator
wynagrodzeń,
bilans,
faktury
i
rachunki)
I podstawowych funkcji (Suma, Średnia, itp.)
Moduł II – dla zaawansowanych obejmujący:
- tworzenie, zastosowanie i praca z tabelami
przestawnymi,
- zastosowanie funkcji tj. licz.jeżeli, wyszukaj
pionowo, wyszukaj poziomo,
- tworzenie i korzystanie z własnych szablonów.
Co jeszcze obejmuje nasza usługa? Szkolenie
możemy przeprowadzić u Państwa w firmie lub
w naszej sali szkoleniowej w Kartuzach.
Nasza usługa obejmuje także zaopatrzenie
uczestników w profesjonalne i praktyczne materiały
szkoleniowe, zorganizowanie cateringu oraz
ewentualne zapewnienie dojazdu uczestników na
szkolenie.
Zapraszamy do kontaktu w celu stworzenia
programu szkolenia dostosowanego do potrzeb
Państwa firmy!
Spółdzielnia Socjalna „Pasja” powstała na początku
2014. Tworzą ją specjaliści z dziedzin sprzedaży,
księgowości oraz doboru i rozwoju kadr, którzy mają
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
i doradztwie. Postanowiliśmy połączyć swoje siły
i razem stworzyć Spółdzielnię, której jednym z celów
jest szukanie nowatorskich i praktycznych rozwiązań
trudności, z jakimi spotykają się ludzie biznesu.
Zarządzaliśmy kilkunastu i kilkudziesięcioosobowymi
zespołami i wiemy jak ważna w przedsiębiorstwie
jest dobrze wykwalifikowana kadra.

Excel w kadrach i płacach oraz w księgowości
Szkolenie skierowane jest do pracowników
biurowych w szczególności pracowników kadr
i płac oraz księgowości, którzy w swojej pracy
posługują się lub chcieliby posługiwać się
programem MS Excel.
Moduł I – podstawowy obejmujący:
- zapoznanie się z programem i podstawowymi
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Spółdzielnia Socjalna
"Pozytywka"
ul. Majkowskiego, 3 Kartuzy 83-300
pozytywkakartuzy@gmail.com
http://pozytywkakartuzy.pl/
https://www.facebook.com/PozytywkaKartuzy
tel. 537-141-371
Kontakt: Anna Gruba

Spółdzielnia Socjalna „Pozytywka” to innowacyjne
przedsięwzięcie - połączenie usługi opieki nad
dziećmi z kawiarnią dla mieszkańców Kartuz
i okolic.
Spółdzielnia
dysponuje
pomieszczeniem
wyposażonym w niezbędny sprzęt i materiały do
prowadzenia różnego rodzaju zabaw, gier i zajęć
tematycznych.
Atrakcyjny lokal jest miejscem, w którym
organizowane są imprezy okolicznościowe (urodziny,
przyjęcia, chrzciny i inne) dla wszystkich grup
wiekowych, szkolenia, konferencje, bankiety itd.
Pomysł na spółdzielnię powstał podczas warsztatów
ekonomii społecznej w Kartuzach. Założycielki
spółdzielni pracowały nad stworzeniem ciekawej
oferty dopasowanej do mieszkańców Kartuz,
a w szczególności dla młodych rodziców.
Jedną z naszych najmocniejszych stron jest
organizacja i prowadzenie imprez dla dzieci, głównie
urodzin.
Prowadzimy również wiele zajęć i warsztatów dla
dzieci,
m.in.
zajęcia
plastyczne,
zajęcia
ogólnorozwojowe, zajęcia języka angielskiego
(również dla dorosłych), warsztaty kulinarne
i zajęcia z nauki słuchania i rozumienia tekstu.
Zajmujemy się też animacją zabaw dla dzieci na
imprezach zewnętrznych (np. na weselach).
W miarę możliwości jedną z naszych sal
wynajmujemy
firmom
i
organizacjom
pozarządowym w celu przeprowadzania szkoleń.
Ponadto świadczymy też usługi cateringowe obsługujemy konferencje, bankiety, szkolenia
i inne.
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Słoneczne Wzgórze
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Słoneczne Wzgórze"
ul. Kartuska 73A , 83-322 Stężyca
sunnyhill@wp.pl
tel. 503-800-378
Kontakt: Mariusz Florczyk

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne
Wzgórze zlokalizowana jest w Stężycy w powiecie
Kartuskim, nad jeziorem Raduńskim Górnym.
Spółdzielnia specjalizuje się w organizacji pikników,
festynów, spotkań towarzyskich, warsztatów
edukacyjnych i artystycznych, zielonych szkół,
obozów letnich, wycieczek szkolnych, obsługi
szkoleń i wizyt studyjnych.
Do dyspozycji naszych gości oddajemy: restaurację
z wędzarnią przygotowującą produkty regionalne
z mięsa i ryb, wyposażoną salę szkoleniową,
zaplecze
gastronomiczno-socjalne,
miejsca
noclegowe, tramwaj wodny.
Siedzibą spółdzielni jest teren Ośrodka Fundacji
Słoneczne Wzgórze, w którym od wielu lat trwają
działania na rzecz promocji regionu, wspierania
rozwoju turystyki, kultury i edukacji wsi, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii
Zajęciowej) poprzez organizowanie projektów
edukacyjnych, turystycznych i kulturalnych.

Nasza spółdzielnia przygotowana jest również do
realizacji zleceń poza siedzibą ośrodka w zakresie:
cateringu, kompleksowej organizacji wesel i przyjęć
okolicznościowych, obsługi gastronomicznej imprez
rozrywkowych,
prac
porządkowych
terenów
zewnętrznych, biur i gospodarstw
domowych,
drobnych
prac
remontowych,
ciesielskich
i ślusarskich. Nadrzędnym celem społecznym
spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa
osób niepełnosprawnych oraz promocja regionu
Kaszub wraz z ożywieniem terenów umiejscowionych
na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
poprzez stworzenie miejsca wolnego od alkoholu, dla
turystyki edukacyjno-familijnej, ukierunkowanej dla
rodzin z dziećmi i grup zorganizowanych.
W ramach działań i wzbogacenia oferty organizujemy
wycieczki tramwajem wodnym po jeziorze
Raduńskim, będącym atrakcją zarówno dla rodzin
z dziećmi jak też grup szkolnych i projektowych.
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Spółdzielnia Socjalna
"Bezpieczni Podopieczni"
ul. Mściwoja 6, Żukowo 83-330
biuro@bezpiecznipodopieczni.pl
tel. 570-913-575
Kontakt: Anna Woźniak

Oferta:
- opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
w miejscu ich zamieszkania,
- usługi sprzątające,
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
Spółdzielnia Socjalna "Bezpieczni Podopieczni" to
najmłodsza spółdzielnia zarejestrowana w Powiecie
Kartuskim.
Naszym celem jest jak najlepsza opieka nad osobami
zależnymi. Nie ma to być tylko podstawowa pomoc,
ale także zapewnienie towarzystwa, rozrywki
i wsparcia. Rodzaj świadczonych usług jest
nieprzypadkowy, wynika on z naszych doświadczeń
zarówno zawodowych jak i prywatnych oraz
z zainteresowań każdej z nas. Jesteśmy świadome, że
nasza praca jest bardzo istotna i potrzebna, tym
większą radość i satysfakcję sprawia nam jej
wykonywanie.
Wysokość kosztów za świadczone usługi będzie
uzależniona od rodzaju wykonywanych prac, liczby
godzin, a także stopnia samodzielności klienta.
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Spółdzielnia Socjalna
PARTNER Stegna
ul. Gdańska 38 Jantar, 82-103 Stegna
dar@dar.org.pl
tel. 604-640-580, 55 272-66-89
Kontakt: Ryszard Fidut - Prezes

Oferta:
Pralnia: spółdzielnia świadczy usługi pralnicze dla
hoteli,
pensjonatów,
ośrodków
wczasowo
-wypoczynkowych, firm, placówek ochrony zdrowia
oraz osób prywatnych. Pralnia czynna w godz.
7.00-15.00 w dni robocze. W okresie sezonu czerwiec
- wrzesień w godz 7.00- 20.00.
Usługi opiekuńcze: dla osób niepełnosprawnych
i starszych.
Usługi stolarskie wg uzgodnień z klientem
(wykonywanie
drewnianych
przystanków
autobusowych, stołów i ławek).
Usługi porządkowe: na rzecz gminy (m.in. dbanie
o zieleń gminną od maja do października).
W
2009
roku
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Niepełnosprawnych "DAR" w Jantarze postanowiło
utworzyć
spółdzielnię
socjalną
dla
osób
niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Spółdzielnia
jest
wspólnym
przedsięwzięciem stowarzyszenia, Urzędu Gminy
Stegna oraz osób fizycznych.
Spółdzielnia działa na rzecz społecznej i zawodowej
reintegracji, prowadzi również działalność społeczną
i oświatowo -kulturalną na rzecz swoich członków i
społeczności lokalnej.
Praca w spółdzielni ma przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu oraz zapewniać stabilne zatrudnienie
m.in. dla osób niepełnosprawnych.
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Spółdzielnia Socjalna
„STEGNA SERWIS”
ul. Gdańska 7. 82-103 Stegna
biuro@stegnaserwis.pl
strona www.stegnaserwis.org
tel. 536-235-943
Kontakt: Roman Puchalski

Oferta:
- Usługi porządkowe:
• zamiatanie ulic,
• czyszczenie poboczy,
• sprzątanie posesji,
• sprzątanie terenów ośrodków wypoczynkowych,
• sprzątanie plaż i terenów zielonych.
- Utrzymanie zieleni:
• przycinanie drzew,
• koszenie trawników, terenów zielonych i rowów
przydrożnych.
- Odśnieżanie dróg i chodników, posesji, terenów
ośrodków wypoczynkowych.
- Usługi transportowe (ciągnik Zetor Major +
przyczepa 6 t).
- Usługi transportowe odpadów - posiadamy
zezwolenie na transport odpadów.
- Usługi rozdrabniaczem do gałęzi (rozdrabniacz
typu EKO-12).

44

- Prace malarskie, remontowe:
• oczyszczanie i gruntowanie podłoża,
• równanie ścian zaprawami wyrównującymi,
• skrobanie ścian z farby klejowej,
• gruntowanie ścian i sufitów,
• malowanie ścian i sufitów,
• malowanie okien i drzwi,
• malowanie grzejników i rur wod-kan.
- Układanie kostki brukowej.
- Inne usługi (w tym remontowe) dostosowane do
potrzeb klienta.
Oferujemy:
- bieżącą obsługę – krótki czas oczekiwania na
wykonanie usługi,
- proponujemy długoterminowe umowy,
- usługi w pakietach i promocyjnych cenach,
- dostosowanie oferty do rodzaju klienta.
Spółdzielnia Socjalna „STEGNA SERWIS” powstała
z inicjatywy Wójta Gminy Stegna oraz Prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych "DAR"
w Jantarze.

Stowarzyszenie Miłośników
Nowego Dworu Gdańskiego
– Klub Nowodworski
Żuławski Park Historyczny
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
biuro@klubnowodworski.pl
tel./fax: 55 247-57-33, kom. 518-263-676
Kontakt: Mariola Mika

Oferta:
Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku
Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim jest
idealnym
miejscem
na
zapoznanie
się
z wielokulturową historią Żuław. W budynku
dawnej mleczarni Szwajcara Leonharda Kriega z
1902 roku gromadzone są ślady dziedzictwa
kulturowego Żuław delty Wisły.
- Ostatni w Polsce wiatrak odwadniający.
- Historia kolejki wąskotorowej na Żuławach,
makieta kolei wąskotorowej wsi Lichnówki.
- Na polskim polderze - z dziejów mennonitów –
niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Historie znanych osób z rodzin mennonickich:
Wibe - prekursor kolei linowej,
Anna German – słynna polska piosenkarka.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny
produkowany w Nowym Dworze Gdańskim
- Ekspozycja o żuławskim epizodzie z życia
Czesława Miłosza i jego rodziny.
- Strych pełen osobliwości – przedmioty życia
codziennego na Żuławach.
- Magazynek Strażnika Wałowego – nauka
ochrony przeciwpowodziowej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni
nagrobnych z żuławskich cmentarzy.
- Legendy regionu.
Prowadzimy - warsztaty ceramiki, warsztaty kuchni
regionalnej – piwowarskie, serowarskie i pieczenia
chleba, lekcje muzealne. Więcej informacji na
www.zph.org.pl

Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze
Gdańskim oferuje nowoczesną i kompleksowo
wyposażoną bazę konferencyjno – wystawową,
jest doskonałym miejscem na organizację
konferencji, wystaw, szkoleń, spotkań.
Kompleks konferencyjny położony nad rzeką
w centrum Nowego Dworu Gdańskiego składa się
z części konferencyjnej na 100 osób oraz części
recepcyjno-wystawienniczej przeszklonego
pomieszczenia pełniącego rolę recepcji z szatnią,
kawiarni, galerii z wyjściem na mały park.
Pomieszczenia
położone
na
parterze
są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Tuż
obok obszerny parking.
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu
Gdańskiego – Klub Nowodworski od 20 lat prowadzi
stałą działalność na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego i naturalnego delty Wisły. Największym
projektem prowadzonym od 1994 roku jest Muzeum
Żuławskie wraz z filią w Cyganku Lapidarium kamieni
nagrobnych – „Cmentarz 11 wsi”. Od kwietnia 2011
nasze stowarzyszenie jest zarządcą Żuławskiego
Parku Historycznego.
Zajmujemy się szeroko rozumianą działalnością
związaną z dziedzictwem kulturowym i historią
Żuław oraz edukacją regionalną.
Współpracujemy z byłymi mieszkańcami Żuław
mieszkającymi za granicą, od wielu lat organizuje
Światowe Zjazdy Mennonitów, prowadzi działalność
edukacyjną i wydawniczą.

Czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godzinach: od 1 maja do 30 września
w godzinach od 1100 do 1600 , od 1 października do
30 kwietnia w godzinach od 1100 do 1500.
Inne terminy po uzgodnieniu.
Bilet wstępu - 4 zł normalny, 2 zł ulgowy
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Spółdzielnia Socjalna Dalba

Browar Spółdzielczy
ul. Helska 4, 84-100 Puck
browarspoldzielczy@gmail.com
www.browarspoldzielczy.com
Kontakt: Janusz 662-251-160, Agnieszka 605-979-767

Z tradycji Pucka, gdzie browary w dawnych latach
były na wyciągnięcie ręki, powstał pierwszy Browar
Spółdzielczy w Polsce.
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Działa w ramach Spółdzielni Socjalnej DALBA, której
pracownikami są osoby niepełnosprawne. Browar,
który powstał z potrzeby serca, zapału i dużej
determinacji oraz pasji.

BELNA DARGA

Hipodrom Sopot (wejście od strony Ergo areny)
galrousek@wp.pl
Facebook: stajnia ABC
tel. 607-599-540
Kontakt: Krzysztof Galiński

Hipoterapia i rekreacja konna dla najmłodszych
i nie tylko. Dysponujemy końmi różnej wielkości.
W czasie ładnej pogody zajęcia odbywają się na
terenach zielonych hipodromu w innych
przypadkach na hali. Realizujemy zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po 6
spotkaniach zostaje opracowany przez nas
Indywidualny Program Terapeutyczny dotyczący
hipoterapii.
Osoby korzystające z naszych usług
mają
możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy
fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, którzy razem
z nami mogą opracować kompleksowy program
terapeutyczny.

Stajnia ABC to inicjatywa realizowana w ramach
działalności spółdzielni BELNA DARGA (po kaszubsku
DOBRA DROGA). Dzięki współpracy z Zespołem Szkół
Specjalnych nr 5 w Sopocie i działającym przy szkole
Stowarzyszeniem ZADBA możemy korzystać z ich
merytorycznego wsparcia i technicznego zaplecza.
Hipoterapia jest coraz bardziej popularną terapią
wspomagającą, rekreacja konna cieszy się coraz
większą popularnością. Wszystkich tych, którzy chcą
rozpocząć swoją przygodę z końmi zapraszamy do
naszej stajni.

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla
odbiorców indywidualnych jak i grupowych, szkół,
przedszkoli, ośrodków specjalnych. Prowadzimy
również zajęcia w stajni związane z aktywizacją
zawodową osób niepełnosprawnych.
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Spółdzielnia Socjalna
„100 Procent”
ul. Kolberga 11, 81-881 Sopot
biuro@100.org.pl
www.100.org.pl
www.zatapiamy.pl
tel. 503-664-001
Kontakt: Karolina Krzemińska

"Zatapiamy wspomnienia..."
Szukasz pomysłu na unikatową pamiątkę lub
upominek?
Chciałbyś zaskoczyć klientów swojej firmy?
A może marzysz o wnętrzu, które byłoby odbiciem
Twojej wyobraźni?
Podpowiemy Ci, jak to zrobić.
Jako pierwsi w Polsce korzystamy z innowacyjnej
technologii zatapiania przedmiotów w szkle
akrylowym, co w połączeniu z pasją szukania
nietypowych rozwiązań projektowych, sprawia, że
nasze prace są unikatowe.
Produkujemy: statuetki, tombstony, nagrody,
gadżety, upominki i elementy wyposażenia wnętrz.
Ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem ekonomii
społecznej, zamawiając u nas aktywnie wspieracie
Państwo
usamodzielnianie
się
osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
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Klubo-galeria ”Dwie Zmiany”
Spółdzielnia Socjalna „Dwie Zmiany”
ul. Bohaterów Monte Cassino 31 Sopot
tel. 692 409 860
dwiezmiany@gmail.com
Kontakt: Krystian Wołowski

Oferta:
Klubo-galeria to miejsce otwarte zarówno dla
twórców jak i odbiorców sztuki.
Współpracowaliśmy
już
przy
imprezach
kulturalnych z: miastem Sopot, Państwową Galerią
Sztuki, Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją
Sopot Centralny, Zatoką Sztuki.
Organizacja koncertów i wystaw, udostępnianie
naszej przestrzeni performerom i tancerzom,
organizowanie cykliczne warsztatów, przeglądów
filmowych i spotkań autorskich.
Prowadzenie kawiarni i bistro. Jesteśmy fanami
regionalnej, sezonowej, lekkiej kuchni i taką
będziemy serwować. Przy tworzeniu naszego
menu współpracowaliśmy z trójmiejska malarką:
Anną Królikiewicz, pasjonatką dobrego jedzenia.
Ania prowadzi wykłady z dziedziny food Design na
poznańskiej School of Forms.
Miejsce:
Powstała przestronna sala o powierzchni ok
100m2, wysoka na 4,5m, natomiast część
gastronomiczną stanowi sala o powierzchni 50m2
z widokiem i tarasem wychodzącymi na ulicę
Monte Cassino. Aby stworzyć odpowiednią

przestrzeń wystawienniczą i warsztatową zostały
usunięte wszystkie ściany w części galeryjnej.
Filozofia:
Galeria "Dwie Zmiany" jest miejscem, które pozostaje
otwarte dla muzyków, plastyków, tancerzy,
performerów, poetów, pisarzy, aktorów, fotografów.
Tworzymy przestrzeń wspólną, która otwiera pole do
szerokiej dyskusji na temat roli sztuki w codziennym
życiu. W kontraście do ustalonych podziałów i
kategorii sztuki, oddalonej od życia, w której umysł
jest oddalony od ciała, jednostka od ogółu, a każda
sztuka od innych sztuk, zamierzamy żonglować
konwencjami, podchodzić do niej niepoważnie, ale
też krytycznie, zainteresować sztuką mieszkańców i
młodzież Trójmiasta.
Odbiorcy:
Wśród grup odbiorców wydarzeń kulturalnych
chcemy położyć nacisk na międzypokoleniową
wymianę, tak by nasze miejsce spopularyzowało się
nie tylko w młodym pokoleniu ale również wśród
osób starszych i rodzin z dziećmi. Z myślą o
odbiorcach przystosowaliśmy lokal dla osób
niepełnosprawnych.
Mamy nadzieję że wizyta u nas będzie przyjemnością
dla wszystkich zmysłów.

49

STUDIO EFFECT
Spółdzielnia Socjalna STUDIO EFFECT
84-230 Rumia, ul. H. Sienkiewicza 29
tel. 781-961-142
studio_effect@wp.pl
Kontakt: Michał Wagner

Oferta:
Spółdzielnia Socjalna Studio Effect zajmuje się
produkcją reklam, począwszy od jej projektu kończąc
na realizacji. Są to reklamy zewnętrzne, jak
i wewnętrzne tj. banery, kasetony, pylony świetlne,
oklejanie witryn, druki wielkoformatowe, litery
przestrzenne, oklejanie samochodów, tworzenie
elementów wystroju wnętrz i wiele innych.
Główną zaletą spółdzielni jest jej zarządzanie oraz
wykwalifikowani
pracownicy.
Dzięki
ich
wieloletniemu doświadczeniu oraz kreatywnemu
myśleniu projekty są tworzone szybko oraz
profesjonalnie.
Posiadamy bogaty park maszynowy dzięki któremu
wykonujemy wszystkie realizacje we własnym
zakresie.
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Gniewińska Spółdzielnia Socjalna
ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino
NIP: 588-239-58-58
spoldzielnia.gniewino@interia.pl
tel. 535-103-135
Kontakt: Emilia Kamińska

Usługi:
- pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy,
nasadzanie krzewów, itp.),
- usługi porządkowe (sprzątanie biur, terenów po
imprezach rekreacyjno-sportowo-kulturalnych
na terenie Gminy Gniewino),
- opieka nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi,
- odśnieżanie chodników i placów przed
budynkami,
- wykonywanie drobnych prac remontowobudowlanych.
Cennik:
- opieka nad osobami starszymi – 15zł/h
- sprzątanie mieszkań i biur - 15zł/h
- prace porządkowe – 15zł/h
- pielęgnacja terenów zielonych – 15zł/h
- koszenie kosa spalinową i kosiarką – 25zł/h
- odśnieżanie ręczne – 25zł/h
- odśnieżanie mechaniczne – odśnieżarka
spalinowa – 50zł/h
- odśnieżanie mechaniczne – traktor z pługiem –
60zł/h
- malowanie pomieszczeń – 8zł/m²

Usługi wyróżnia przede wszystkim:
- szybka i fachowa obsługa klienta,
- krótki czas realizacji usługi,
- postawa pro-kliencka – dostosowanie oferty
świadczonych usług do potrzeb klienta, miła
obsługa,
- niska cena.
Warunki wykonania usług:
- jasne, klarowne umowy i z góry określone zasady
współpracy, rzetelnie i fachowo wykonane wszystkie
etapy robót,
- terminowość, uczciwość w kontaktach i rozliczeniach
z klientami.
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O EKONOMII SPOŁECZNEJ
Ekonomia Społeczna zwana również Ekonomią Solidarności stała się jednym z niezwykle ważnych i ciekawych
obszarów rozwoju aktywności obywatelskiej, zarówno w
sferze gospodarczej, jak i społecznej. Od 2011 roku podejmowane są w województwie pomorskim systemowe
działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, kiedy to
przystąpiono do diagnozy społeczno-gospodarczej
województwa pod kątem ekonomii społecznej i rozpoczęto prace nad Planem działań na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju
instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w
województwie pomorskim na lata 2011-2013.
W oparciu o powyższy Plan w 2011 r. rozpoczął się proces
budowania systemu wsparcia podmiotów ekonomii
społecznej i jej otoczenia. W 2013 r. powołane zostały w
województwie dwa Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) to
podstawowa instytucja wsparcia tzw. przedsiębiorczości
społecznej w Polsce, której sensem jest przełożenie wartości
społecznej nad ekonomiczną w działaniach mających na
celu zysk ekonomiczny. Mają one za zadanie wspierać
przedsiębiorstwa ekonomii społecznej (PES) w formie
doradztwa prawnego, biznesowego oraz finansowego
(dotacje). Na terenie województwa pomorskiego funkcjonują Ośrodki: w Gdańsku i Słupsku.
OWES Dobra robota funkcjonuje na terenie 13
powiatów. Ten duży obszar podzielony jest na 4
subregiony. Pierwszy „północny” obejmuje powiaty
pucki, wejherowski i kartuski. Drugi „wschodni” to
powiaty, malborski, nowodworski, sztumski,
kwidzyński. Osobny subregion stanowią powiaty
starogardzki, tczewski, gdański. W całej strukturze
wydzielone zostało Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia,
Sopot), które z uwagi na swój specyficzny charakter
oraz mnogość inicjatyw tworzy odrębną całość. Na
terenie każdego subregionu działa animator pracujący bezpośrednio z poszczególnymi podmiotami,
korzystającymi z usług OWES. Jego praca wspierana
jest przez edukatorów, którzy mają za zadanie
tworzyć tzw. „dobry klimat” wśród instytucji mogących mieć wpływ na rozwój ekonomii społecznej na
danym terenie.
KORZYŚCI
Ekonomia społeczna (eS) dosięga wielu sfer życia
społeczeństwa. Kluczem jest przełożenie wartości
społecznej nad ekonomiczną w działaniach mających na celu zysk ekonomiczny. Ekonomia społeczna
w Polsce od kilku lat staje się sposobem na radzenie
sobie z problemami społecznymi, z którymi bardzo
często nie poradziło sobie państwo i rynek.
Znaczenie podmiotów ekonomii społecznej
w przestrzeni społecznej i gospodarczej wynika
z kilku aspektów. Przede wszystkim podmioty ekonomii społecznej zaspokajają potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często z kategorii osób
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wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wykonując zadania, z których ani
państwo, ani inne podmioty gospodarcze nie wywiązują się z wystarczającą skutecznością.
Ekonomia społeczna opiera się na wartościach
solidarności, partycypacji i samorządności. Idee
towarzyszące działalności podmiotów ekonomii
społecznej mogą być gwarantem uczciwego i stabilnego pracodawcy, ale też partnera w społecznym
rozwoju lokalnym. Dzięki temu ekonomia społeczna
wspomaga proces budowania społeczeństwa
obywatelskiego, kapitału społecznego, lokalnego
rozwoju, jak również wspomaga w rozwiązywaniu
problemów społecznych.
I. KORZYŚCI DLA INSTYTUCJI
- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
- Zwiększenie zatrudnienia i tworzenie nowych
miejsc pracy.
- Rozwiązywanie problemów społecznych.
- Zmniejszenie wydatków socjalnych.
- Integracja środowiska lokalnego.
- Budowanie wizerunku samorządu/ instytucji odpowiedzialnej społecznie.
- Oddelegowanie zadań przypisanych instytucjom
do PES-ów.
- Lokalne rozwiązywanie problemów (bez wsparcia
zewnętrznego) i rozwiązywanie lokalnych problemów.
- Stosowanie klauzul społecznych – możliwość zlecania zadań i usług lokalnym podmiotom, realizującym
lokalne cele i płacącym lokalnie podatki.
- Zwiększenie lokalnej bazy podatkowej.
- Oddłużanie mieszkań gminnych.
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez PES-y
i wykorzystywanie ich na lokalne działania.
- Przeciwdziałanie ucieczce młodych ludzi „za pracą”
do dużych miast lub za granicę.
- Aktywizacja starszych i niepełnosprawnych mieszkańców.
- Przeciwdziałanie uzależnieniu od systemu pomocy
społecznej.
- Możliwość tworzenia strategicznych partnerstw
w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

II. KORZYŚCI DLA BIZNESU
- Budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu.
- Potencjalne dodatkowe korzyści wynikające
z budowania marki „dobrego” biznesu.
- Poznanie lokalnych potrzeb/ rynków zbytu poprzez
współpracę z PES.
- Możliwość dostosowania oferty do konkretnej
społeczności.
- Znalezienie nowych sektorów rynku, nowych usług,
produktów.
- Nowe możliwości biznesowe z partnerem będącym
PES.
- Możliwość zawierania kontraktów, umów partnerskich i korzystanie na ich podstawie z Funduszy
Unijnych nie dostępnych dla przedsiębiorców.
- Korzystanie ze specyficznych kompetencji PES.
- Możliwość korzystania z niepowtarzalnej oferty PES
(unikatowa oferta, specjalności).
- Możliwość obniżenia kosztów poprzez outsourcing
działań (wydzielenie pewnych działań na zewnątrz
i zlecenie PES).
III. KORZYŚCI DLA INNYCH PODMIOTÓW EKONOMII
SPOŁECZNEJ
- Możliwość poszerzenia oferty organizacji o usługi
innych podmiotów ekonomii społecznej.
- Tworzenie wspólnych rynków zbytu podmiotów
ekonomii społecznej.
- Możliwość budowania partnerstw i sieci współpracy
sprzedażowych.
- Uzupełnianie nisz i deficytów lokalnych poprzez
wspólne działania ekonomiczne i społeczne.
- Promocja i wzmacnianie sektora eS.
- Tworzenie klastra pomiotów ekonomii społecznej.
- Uspołecznianie rynku towarów i usług.
- Budowanie lokalnych partnerstw międzysektorowych.
- Edukowanie sektora biznesowego i kreowanie
dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu.
- Promowanie rozwiązań w zakresie problematyki
społecznej (dobre praktyki ES).
- Możliwość budowania własnej sieci kontaktów oraz
specjalizacja w zakresie ES.

Partnerstwo:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
został powołany przez szeroko zakrojone partnerstwo składające się z podmiotów reprezentujących
wszystkich trzy sektory; Stowarzyszenie Gdański
Obszar Metropolitalny (sektor publiczny), Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. (sektor
prywatny), Pracodawcy Pomorza (sektor prywatny),
Caritas Archidiecezji Gdańskiej (sektor pozarządowy),
Fundacja RC (sektor pozarządowy).
Kadra OWES: pełnomocnik GOM ds. ekonomii
społecznej – Piotr Wołkowiński, kierownik OWES –
Agnieszka Chomiuk, koordynator – Iga Kopeć,
specjalista ds. monitoringu i ewaluacji – Antonina
Paplińska.
Szkolenia - koordynacja Paulina Sieradzan
58 344 40 39 sieradzan@dobrarobota.org
OWES tworzy ofertę szkoleń, opartą na potrzebach
podmiotów ekonomii społecznej, oraz tych stowarzyszeń i fundacji, które podejmują kroki w kierunku
większej autonomii, wprowadzając elementy rynkowe do swojej działalności, poprzez działalność
gospodarczą, lub działania statutowe: - wolontariat
w organizacji, fundraising, równość szans, współpraca z biznesem, Prezi – tworzenie prezentacji multimedialnych, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza w NGO, księgowość i finanse w NGO, prawne
aspekty zakładania i funkcjonowania NGO, zarządzanie projektami w PES, stosowanie zasady konkurencyjności w PES oraz aspekty prawne, cykle szkoleń
sprzedażowych – profesjonalna obsługa klienta,
tworzenie oferty handlowej i skuteczna reklama,
podstawy marketingu i wizerunku, szkolenia dedykowane dla konkretnych grup z zakresów specjalistycznych, związanych z ich działaniem.
Usługi dla Podmiotów Ekonomii Społecznej - koordynacja Paulina Sieradzan 58 344 40 39
sieradzan@dobrarobota.org oraz Hanna Gałusa
693 714 823 galusa@dobrarobota.org
W celu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej
OWES udziela także innych usług o charakterze
doradczym, szkoleniowym i konsultacyjnym: są to
m.in.:
- konsultacja psychologa i doradcy zawodowego
wizyty studyjne oraz szkolenia wyjazdowe dla grup
inicjatywnych,
- usługi księgowe,
- coaching rozwojowy,
- doradztwo formalno-prawne oraz usługi prawne
doradztwo marketingowe oraz usługa marketingowa
- doradztwo biznesowe (ogólne i specjalistyczne)
i ds. biznesplanów i instrumentów finansowych,
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- doradztwo ds. hotelarstwa i rozwoju branży
turystycznej,
Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej – koordynacja Agnieszka Ossowska 662 195 644
ossowska@dobrarobota.org
Celem szkoły jest dostarczenie uczestnikom wiedzy
oraz podwyższenie ich kwalifikacji i umiejętności
zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Składa
się ono z cyklu szkoleniowego 125 godz., coachingu
rozwojowego 10 godz., indywidualnej pracy
menadżera z coachem oraz z 40 godz. praktyk,
realizowanych w podmiotach ekonomii społecznej.
(kontakt: smes@dobrarobota.org)
Klaster – Aleksandra Harasiuk tel 503 575 535
harasiuk@dobrarobota.org
Klaster Ekonomii Społecznej (KES) jest jedną z form
samoorganizacji
przedsiębiorstw
społecznych.
Poprzez ścisłą współpracę, i szeroką wymianę
doświadczeń wewnątrz Klastra, przedsiębiorstwa
społeczne mają większe szanse na lepsze przygotowanie do podjęcie skutecznej aktywności w warunkach konkurencji na rynku w woj. pomorskim
i w całej Polsce.
Edukatornia – koordynacja Agnieszka Ossowska
662 195 644 ossowska@dobrarobota.org
Edukatorzy mają za zadanie prowadzenie działań
tworzących dobrą atmosferę dla wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii
społecznej na terenie wyznaczonych powiatów, m.in.
poprzez:
- organizowanie i prowadzenie spotkań w obszarze
ekonomii społecznej, utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za rozwój ekonomii
społecznej w powiatach i gminach;
- promowanie i edukowanie w zakresie Ekonomii
Społecznej - dla instytucji lokalnych a szczególnie dla
osób z grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- organizowanie szkoleń dla JST/NGO, zgodnych
z potrzebami lokalnymi w zakresie: klauzule społecznych, współpracy z JST.
- wspomaganie PES we współpracy z JST, NGO
i biznesem oraz monitorowanie rozwoju Ekonomii
Społecznej w powiatach.
Lokalne Modele Ekonomii Społecznej – koordynacja Agnieszka Ossowska 662 195 644 ossowska@dobrarobota.org
Edukatorzy koordynują powstawanie Lokalnych
Modeli Ekonomii Społecznej. LMES to metoda
dochodzenia do najbardziej optymalnych rozwiązań
na rzecz eS w powiecie na zasadzie stałej twórczej
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diagnozy podejmowanej w ramach lokalnego
forum/grupy na rzecz rozwoju eS doprowadzając do
stworzenia rekomendacji, rozwiązań i narzędzi
wspierania rozwoju ekonomii społecznej.
Animatornia – koordynacja Natalia Meszko
797 957 407 meszko@dobrarobota.org
Animatorzy mają za zadanie budowę relacji z grupami inicjatywnymi, indywidualnymi osobami, stowarzyszeniami oraz fundacjami 13 powiatów, m.in.
poprzez:
- Pracę nad organizowaniem społeczności, tj. animowanie w zakresie tworzenia lokalnych grup o charakterze zadaniowym, w tym poszukiwanie i wzmacnianie lokalnych liderów czy też łączenie społeczności
wokół wspólnego problemu.
- Animowanie w zakresie rozwoju instytucjonalnego
istniejących grup/ organizacji oraz praca nad rozwojem ich zdolności i możliwości.
- Konstruowanie powiązań warunkujących współpracę, sieci i kanałów komunikacyjnych oraz wsparcie
w budowaniu lokalnych partnerstw.
- Animowanie w zakresie przedsiębiorczości społecznej i poszukiwanie grup mogących powołać PES.
Współpraca z sektorem prywatnym – koordynacja
Hanna Gałusa 693 714 823 galusa@dobrarobota.org
Fora Biznesowe: Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej organizuje Fora Biznesowe pod hasłem
odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Celem tych
spotkań przedsiębiorców sektora prywatnego
i przedsiębiorców społecznych, jest lepsze poznanie
się, wymiana kontaktów, oraz wzmocnienie działania
podmiotów ekonomii społecznej.
OWES współpracuje z 7 mentorami (specjalistami
prowadzący własne biznesy), którzy wspierają
podmioty ekonomii społecznej, dzieląc się swoimi
kontaktami i doświadczeniami.
Dotacje i wsparcie pomostowe – koordynacja
Iga Kopeć 730 778 217 kopec@dobrarobota.org
OWES udziela wsparcia finansowego w postaci
dotacji na założenie spółdzielni socjalnych lub
„dotrudnienie” członków spółdzielni oraz miesięcznego wsparcia pomostowego dla osób zatrudnianych w tych podmiotach. Więcej informacji na

przedstawiono przykład współtworzenia spółdzielni
socjalnej wraz z III sektorem, na rzecz zatrudnienia
osób niepełnosprawnych. Fora odbywają się z udziałem ponad 70 osób.

stronie OWES www.dobrarobota.pl . lub na facebooku: dobrarobota.org
INICJATYWY
Konferencja „Łączy nas terytorium – przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego”
odbyła się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Spotkanie to
zostało organizowane w ramach projektu International Comparative Social Entreprise Models Project
(Międzynarodowe Porównawcze Badanie Modeli
Przedsiębiorstw Społecznych, www.iap-socent.be/icsem-project) przez OWES „Dobra Robota".
W projekt zaangażowanych jest 150 ekspertów
uniwersyteckich w 40 państwach świata, a koordynatorami są profesor Jacques Defourny z Uniwersytetu
w Liege oraz Marthe Nyssens z Uniwersytetu
w Louvain. Specjaliści prowadzący to badanie spotykali się już dwa razy: w Seulu i Liege.
Konferencja w Trójmieście odbyła się w dniach 6-7
listopada z udziałem ponad 150 osób. Obecni byli
m.in. prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
wice prezydent Sopotu Bartosz Piotrusiewicz oraz
wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław
Byczkowski. W swoim wystąpieniu profesor Jacques
Defourny przedstawił najnowsze tendencje rozwoju
ekonomii społecznej a bardziej specyficznie przedsiębiorstw społecznych, z Ameryk, wschodniej Azji
oraz Europy. Podkreślił on znaczenie przedsiębiorstw
społecznych jako ważnego trzonu rozwoju lokalnego, wzmacniającego łącze społeczeństwa obywatelskiego z sektorem biznesowym.
Ze swej strony gość honorowy konferencji, doradca
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Henryk Wujec
podkreślił wagę rozwoju ekonomii społecznej
w Polsce jako inicjatywy, która w pewnym sensie
powróciła do Polski na skutek wpływów działaczy
zagranicznych, w tym z Francji.
Fora biznesowe: w celu przybliżenia sektora prywatnego i ekonomii społecznej na pierwszym forum
przedstawiono m.in. markę WellDone (produkującą
wysokiej jakości gadżety dla firm w partnerstwie
z ASP w Krakowie) oraz inne przykłady społecznie
odpowiedzialnego biznesu. W ramach drugiego
Forum szereg firm prywatnych (Pellowski oraz Saint
Gobain) przedstawiły swoje działania na rzecz odpowiedzialności biznesu, a w tym ostatnim przypadku

Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej wyszkoliła ponad 50 osób w 3 edycjach, które odbyły się w
Wejherowie, Tczewie i Gdańsku. Liderzy organizacji
pozarządowych oraz przedstawiciele grup inicjatywnych pogłębiali swoją wiedzę o ekonomii społecznej,
o jej istniejących formach w Polsce, o problematyce
współpracy wewnątrz spółdzielni, ale też w dziedzinach takich jak marketing, sprzedaż, czy też zarządzanie zasobami ludzkimi. Szkolenia te były uzupełnione coachingiem rozwojowym indywidualnym, tak
aby wesprzeć każdą osobę w osiągnięciu jej celów.
Szkolenia objęły ponad 800 osób. Ich wachlarz jest
bardzo szeroki i odpowiada potrzebom osób działających na terenie 13 powiatów, grup inicjatywnych,
które próbują utworzyć wspólnie działalność gospodarczą w dziedzinie ekonomii społecznej, czy też
pracowników samorządowych, którzy chcą móc
współpracować z tym sektorem.
Klaster ekonomii społecznej skupia różnorodne
podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej. Pomagamy, budujemy i inspirujemy przedsiębiorstwa społeczne w aktywności gospodarczej
i społecznej. Kierujemy się otwartością, solidarnością
i wrażliwością społeczną.
Intencją klastra jest dalsze umacnianie, rozwój
i upowszechnienie wspólnego działania na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej, budowania tożsamości lokalnej oraz rozwoju mechanizmów dialogu
obywatelskiego.
Mapa podmiotów działających na obszarze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej "Dobra Robota".
(str. 56)
Mapka prezentuje rozkład terytorialny podmiotów
ekonomii społecznej, znajdujących się w tej edycji
katalogu produktów i usług PES. Część z nich została
utworzona przy wsparciu OWES "Dobra Robota", inne
już istniały i podejmują działania w zakresie poszerzenia swojej oferty biznesowej.
Numery poprzedzające nazwy podmiotów wskazują
stronę, na której znajduje się dokładny opis oferty
danego podmiotu ekonomii społecznej.
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