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Spis treści:

HoReCa hotele, restauracje i catering (kawiarnie)

Restauracja "Kuchnia Aleksandry" Spółka Non Profit

Fundacja Świat Wrażliwy

Fundacja Leny Grochowskiej

Szkolenia

UP Foundation

Usługi remontowe

Fundacja PomorzeMY

Usługi opiekuńcze

Fundacja w Dobrej Sprawie

Sport i integracja

Fundacja Serce dla Sportu

Moda i Kultura
Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN

Fundacja MAMYWENE



T: 58 301 27 35
E: CATERING@ALEKS.PL
FB: /RESTAURACJAKUCHNIAROSYJSKA

Aleksandra Kociałkowska
Prezes Spółki Non Profit

Restaurację odwiedzicie na
gdańskiej starówce pod 
adresem: Długi Targ 11/12

Lokal mieści się w sercu gdańskiej starówki, w środku
ma 67 miejsc w 2 salach. W menu znajduje się ponad
50 pozycji. Są to zupy, kociołki, bliny, pielmieni, pierogi
i wiele innych. W okresie letnim posiłki można
spożywać na dworze. Z restauracyjnego ogródka
widać figurę Neptuna. 

RESTAURACJA 
"KUCHNIA ALEKSANDRY"

Gdańsk

Czy wiecie, że... 

Restauracja "Kuchnia Aleksandry" została uhonorowana Znakiem
Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 w kategorii
Najlepszy Pracodawca!
 

Restauracja "Kuchnia Aleksandry" działa od 22 lat w Gdańsku.
W skład zespołu wchodzą zagraniczni kucharze, którzy dzielą
się swoją wiedzą i przygotowują oryginalne dania ze swoich
krajów. Lokal promuje także Smaki Gdańska, jak na przykład:
masło sardelowe, ryby na różne sposoby, Mleczko Gdańskie czy
serek migdałowy.



Fundacja "Świat Wrażliwy" aktywizuje zawodowo i społecznie
młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz
seniorów. Dzięki swoim działaniom łączy pokolenia - seniorzy
są Mentorami, asystentami młodych osób z NI. Na bazie tego
innowacyjnego, nagrodzonego pomysłu powstała kawiarnia, 
 wkrótce powstanie także Pensjonat Wrażliwy.

FUNDACJA 
ŚWIAT WRAŻLIWY
Gdańsk

Jolanta Rychlik
Prezeska Zarządu

T: 882 089 933
E: JOLANDO@WP.PL
WWW: SWIATWRAZLIWY.PL
FB: @FUNDACJASWIATWRAZLIWY2013 

Fundacja została za swoje działania wyróżniona wielokrotnie na forum
europejskim. Projekt „Caffe Aktywni” znalazł się w finale
międzynarodowego konkursu CEMEX, gdzie został słusznie
wyróżniony w kategorii Przedsiębiorcy Społeczni. To pierwsza
inicjatywa z Polski, która została wyróżniona w tym prestiżowym
konkursie.  Została ona wybrana spośród 33 projektów społecznych
zgłoszonych z 13 krajów na świecie

Kawiarnia Caffe Aktywni to kawiarnia społeczna Fundacji, która
mieści się przy ul. Kartuskiej 108/112 w Gdańsku.  Daje miejsca
pracy i praktyk osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz przyciąga do fundacji społeczność lokalną. Odbywają się
tutaj warsztaty i spotkania.

mailto:jolando@wp.pl


Fundacja Leny Grochowskiej została założona przez
Państwa Lenę i Władysława Grochowskich oraz spółkę
Arche, uzupełniając wizję humanitarnego biznesu,
wspierania lokalnych środowisk z działaniami społecznymi
i kulturalnymi.

FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ
Gdańsk

T: 25 644 14 64
E: KONTAKT@FUNDACJALENYGROCHOWSKIEJ.PL
WWW: FUNDACJALENYGROCHOWSKIEJ.PL
FB: FUNDACJA LENY GROCHOWSKIEJ

Katarzyna Gwoździńska
Kierownik Oddziału w Gdańsku

Gdański Oddział Fundacji Leny Grochowskiej jest czwartym
po Łochowie, Warszawie i Siedlcach punktem na mapie
stacjonarnych działań Fundacji Leny Grochowskiej
skierowanych do osób z niepełnosprawnościami.

Gdański oddział Fundacji, na wzór pozostałych oddziałów,
oferuje dwojaki rodzaj zatrudnienia: w Pracowni
Ceramicznej, gdzie powstają wyroby rękodzielnicze pod
marką „toMy” oraz w Kawiarni „Cafe Fryderyk”.



UP FOUNDATION 
FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU
Gdańsk

T: 664 899 125
WWW: FORUMROZWOJU.ORG.PL
E: KONTAKT@UPFOUNDATION.PL
FB: @UPFOUNDATION  

Monika Hinc
Prezeska Fundacji

Fundacja prowadzi wiele działań, wśród których można
wymienić organizację Forum Inicjowania Rozwoju, czyli
międzysektorowej konferencji, prowadzenie programu
grantowego czy koordynację Kuźni Liderów i Liderek
NGO. Oprócz tego angażuje się w Fundusz Innowacji
Społecznych INNaczej i organizację Lokalnych Forów
Międzysektorowych.

Ideą, która towarzyszy Fundacji jest inicjowanie i wspieranie
rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu potencjału płynącego
ze współpracy międzysektorowej biznesu, organizacji
pozarządowych i instytucji publicznych.

Promuje najlepsze praktyki CSR, wspieramy rozwój lokalny,
integrujemy środowisko biznesu, organizacji pozarządowych
i samorządu. 

Fundacja prowadzi także biuro coworkingowe dla NGO  
 CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU ul. Małachowskiego
8/2, w Gdańsku Wrzeszczu.

Organizacja przygotowała także bezpłatnego e-booka, który
dotyczy projektowania partnerstw. POBIERZ

mailto:kontakt@upfoundation.pl
https://www.forumrozwoju.org.pl/_files/ugd/811e06_6fe49df960ed40adbcfa041931774684.pdf


Głównym obszarem działalności organizacji są prace
budowlane i remontowe, do których zatrudnione są osoby
najbardziej oddalone od rynku pracy.

FUNDACJA POMORZEMY
Gdańsk

T: 791 815 142
E: PUCHALSKI.PIOTREK@GMAIL.COM. 
FB: FACEBOOK.COM/FUNDACJAPOMORZEMY

Piotr Puchalski
Prezes Zarządu

Fundacja dzięki współpracy z Gdańskimi Nieruchomościami
zatrudnia m.in. osoby w kryzysie bezdomności do remontów
miejskich budynków potrzebnych innym mieszkańcom.
Współpraca obu podmiotów zapewnia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym aktywizację społeczną oraz
zawodową, co daje szansę na pełne usamodzielnienie.

Efekty realizacji można oglądać na facebookowej stronie
Fundacji i Gdańskich Nieruchomości. Tam publikowane są
zdjęcia miejskich nieruchomości po remoncie.

mailto:puchalski.piotrek@gmail.com
mailto:puchalski.piotrek@gmail.com


FUNDACJA 
W DOBREJ SPRAWIE
Gdańsk

T: 517 385 035
E: FUNDACJA.WDS@GMAIL.COM
WWW: SOPOT.MINISWIAT.PL
FB: @MINISWIAT.SOPOT 

Fundacja propaguje ideę zaangażowanego,
odpowiedzialnego, aktywnego rodzicielstwa oraz
zajmuje się podnoszeniem kompetencji
wychowawczych rodziców, opartych o prawidłową
komunikację, bez używania przemocy.

Alicja Rogacewicz
Prezeska Zarządu

Fundacja prowadzi MiniŚwiat w Sopocie. To wyjątkowa
przestrzeń bawialni ze strefą kawiarnianą, inspirowana stylem
Montessori. To miejsce dla dzieci i dorosłych, gdzie znajdują się  
tematyczne zabawki do odgrywania ról, strefa relaksu pełna
książek, a dla rodziców znajdzie się filiżanka pysznej kawy.

Sopocki MiniŚwiat prowadzony przez Fundację znaleźć można
przy Alei Niepodległości 642-644. W tym miejscu odbywają się
także warsztaty z programowania. tańca, majsterkowania czy
zajęcia językowe. Oferta jest duża i cały czas się rozwija!

http://www.sopot.miniswiat.pl/?fbclid=IwAR1YRYfaKQk7Z6eq5f1A7wX_6BcsTaE_G7ckSXkzytY3VF8mLk41fMqvN0U


FUNDACJA 
SERCE DLA SPORTU

Gdańsk

T: 579 329 007
E: BIURO@SERCEDLASPORTU.PL
WWW: SERCEDLASPORTU.PL
FB: FACEBOOK.COM/SERCEDLASPORTU

Maciej Turnowiecki
Członek Zarządu

Fundacja powstała z potrzeby niesienia pomocy sportowcom oraz
pasjonatom sportu, którzy z różnych, często losowych przyczyn
przerwali wyczynowe i zawodowe kariery, czasem przez
dramatyczne sytuacje życiowe. Organizacja daje wspiera również
innych potrzebujących, jak dzieci i młodzież, a także seniorów czy
uchodźców wojennych.

Organizacja prowadzi autorski program masaży dla
pracowników biurowych i wszystkich, którzy wykonują
zajęcia w pozycji siedzącej. Zabiegi realizowane są na
miejscu, z dojazdem do klienta wraz z niezbędnym
sprzętem.  Przeprowadza je uzdolniony masażysta.

W ofercie jest również masaż stacjonarny, który odbywa
się w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" przy ul.
Zakopiańskiej 40 w Gdańsku  (poniedziałek 14.00-19.00,
środa 15.00 - 19:30).

Serce Dla Sportu to także działania skierowane do seniorów i dzieci. Starsi
mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na opiekę, wsparcie i aktywizację.
Wśród oferowanych usług jest rehabilitacja i gimnastyka, masaż leczniczy
czy profilaktyka. Dla dzieci prowadzone są profesjonalne, cotygodniowe
zajęcia fizjoterapeutyczne pod okiem specjalistów. Celem zajęć jest
nauczenie dzieci umiejętności bezpiecznych ćwiczeń korekcyjnych



SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ZEROBAN
Gdańsk

T: 608 422 164
E:  NONWASTE@ZEROBAN.ORG
WWW: ZEROBAN.COM.PL
FB: FACEBOOK.COM/ZEROBANORG

Misją ZEROBANU jest zaspokojenie potrzeb ludzi i firm, którzy

szukają możliwości włączenia w swoje codzienne życie

prospołecznych postaw oraz którzy chcą być świadomymi

konsumentami w myśl idei zero waste. 

Patrycja Surowiec
Dyrektorka Zarządzająca

Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN od 2020 roku przetwarza
niepotrzebne banery reklamowe, próbniki tapicerskie oraz
odzież roboczą w różnego rodzaju gadżety: torby, nerki
kosze, kosmetyczki itp. Zapotrzebowanie na te produkty jest
w korporacjach, przedsiębiorstwach i u indywidualnego
klienta.

Kupując produkty i akcesoria wytwarzanie przez

zespół spółdzielni, działasz społecznie, ponieważ: 

- pomagasz ludziom wykluczonym z rynku pracy 

- wzmacniasz ideę ekonomii społecznej

- wspierasz lokalną przedsiębiorczość

- promujesz postawę zero waste i fair trade



Alicja Żarkiewicz
Prezeska Zarządu

FUNDACJA
MAMYWENE

Gdańsk

T: 534 272 505
WWW: MAMYWENE.PL
E: KONTAKT@MAMYWENE.PL
FB: FACEBOOK.COM/MAMYWENE

Fundacja realizuje projekty i prowadzi warsztaty pomagające

firmom, organizacjom i instytucjom realizować założenia CSR,

integracji pracowniczej, a także działania promocyjne w duchu

zrównoważonego rozwoju.

Warsztaty i wykłady mogą być przeprowadzane
stacjonarnie w gdańskiej pracowni, wyjazdowo czyli tam
gdzie zażyczy sobie klient, a także online.

Do tej pory Fundacja przeprowadziła już ponad 500
wydarzeń, do wszystkich warsztatów stworzony został
autorski, oryginalny program skrojony pod potrzeby
osób uczestniczących w danym wydarzeniu.

Na warsztatach powstają  na przykład woreczki na zakupy,
eko-torby czy podkładki pod kubki. Zajęcia wpisują się
bezpośrednio w trend recyklingowego dizajnu wykorzystując
pozornie niepotrzebne przedmioty. Warsztaty MAMYWENE
to także naturalne środki czystości, kosmetyki i zapachy.

https://mamywene.pl/portfolio/szycie-woreczkow-na-zakupy/
https://mamywene.pl/portfolio/naturalne-srodki-czystosci/
https://mamywene.pl/portfolio/kule-do-kapieli/
https://mamywene.pl/portfolio/naturalne-swiece-sojowe/


JACEK BRZEZIŃSKI
T: 506 014 226
E: JACEK.BRZEZINSKI@METROPOLIAGDANSK.PL

KAROLINA WEINER
T: 500 165 355
E: KAROLINA.WEINER@METROPOLIAGDANSK.PL

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

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

Opracowanie: Filip Jędruch

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI ANIMATORAMI! UZYSKAJ WSPARCIE!


