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Siedziba:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
Kontakt:
tel. 61 898 30 68
e-mail: fundacja@jadwiga.org
fb.com/FundacjaJadwigi
www.jadwiga.org

Siedziba:
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej
Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań
Kontakt:
tel. 61 668 23 00
e-mail: biuro@wces.eu
fb.com/WCESBarka
www.wces.barka.org.pl

Siedziba:
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej
ul. 3 maja 26, 62-500 Konin
ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań
Kontakt:
Biuro WOES w Koninie:
tel. 63 245 58 29
Biuro WOES w Poznaniu:
tel. 61 887 11 66
e-mail: biuro@spoldzielnie.org
fb.com/spoldzielnie.org
www.woes.pl

 Subregion kaliski tworzą: Powiat Jarociń-
ski, Powiat Pleszewski, Powiat Krotoszyński, Po-
wiat Kaliski, Powiat Ostrzeszowski, Powiat Ostrow-
ski, Powiat Kępiński, Miasto Kalisz (grodzki).

→ str. 4 

 Subregion poznański tworzą: Powiat Szamo-
tulski, Powiat Obornicki, Powiat Poznański, Powiat 
Śremski, Powiat Średzki, Miasto Poznań (grodzki).

→ str. 18

 Subregion koniński tworzą: Powiat Gnieźnień-
ski, Powiat Wrzesiński, Powiat Słupecki, Powiat Koniński, 
Powiat Kolski, Powiat Turecki, Miasto Konin (grodzki).

→ str. 30

Subregion kaliski

Subregion poznański

Subregion koniński

KONTAKT DO OWES-ów
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Siedziba:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - OWES ETAP
Partner: Usługi szkoleniowe Maciej Perzyński
ul. Jerzego Suszki 9
60-681 Poznań
Kontakt:
tel. 61 656 99 71
e-mail: owesetap@owesetap.pl
fb.com/OWESETAP
www.owesetap.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Centrum PISOP
ul. Pl. J. Metziga 26/6
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 534 202 744
tel. 65 520 78 86
e-mail: pisop@pisop.org.pl
fb.com/centrumpisop
www.pisop.org.pl

 Subregion pilski tworzą: Powiat Złotow-
ski, Powiat Pilski, Powiat Czarnkowsko-Trzcia-
necki, Powiat Chodzieski, Powiat Wągrowiecki.

→ str. 51

 Subregion leszczyński tworzą: Powiat Między-
chodzki, Powiat Nowotomyski, Powiat Wolsztyński, Po-
wiat Grodziski, Powiat Kościański, Powiat Leszczyński, Po-
wiat Gostyński, Powiat Rawicki, Miasto Leszno (grodzki).

→ str. 62

Subregion pilski

Subregion leszczyński

LEGENDA SYMBOLI USŁUG

GASTRONOMIA I CATERING

USŁUGI REMONTOWE

PIELĘGNACJA
TERENÓW ZIELONYCH

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE

SPORT I REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEŻ

ZWIERZĘTA

INNE USŁUGI
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SUBREGION KALISKI

Siedziba:
ul. Babina 1
62-800 Kalisz
Kontakt:
tel. 535 299 555
e-mail: lewyprofilasnyka@gmail.com
fb.com/lepartcafe

 Jesteśmy firmą rodzinną. Grzyby, wraz 
z ich dobroczynnym działaniem na stałe wpisa-
ły się w naszą codzienność. BIADALA MUSHRO-
OMS sp. z o.o. zajmuje się uprawą grzybów eg-
zotycznych: boczniaka ostrygowatego, boczniaka 
królewskiego (eryngii) oraz shiitake. Nasze początki przy-
gody z grzybami sięgają 1996 roku. Produkty udostar-
czamy na rynek krajowy oraz eksportujemy do więk-
szości krajów Europy oraz Ameryki Północnej (Kanada).

Biadala Mushrooms
Sp. z o.o.

Siedziba:
os. T. Kościuszki 4
63-200 Jarocin
Kontakt:
tel. 531 271 205
e-mail: biuro.jss@wp.pl
fb.com/jarocinska-spoldzielnia-socjalna
www.opus-jarocin.pl

 Usługi utrzymania zieleni, odśnieżanie na te-
renach osiedli, wspólnot mieszkaniowych oraz terenach 
prywatnych. Utrzymanie czystości budynków osiedli 
i wspólnot oraz terenów przyległych do nich. Usługi ku-
rierskie na terenie gminy i powiatu. Prace remontowo-
budowlane realizowane dla spółdzielni mieszkaniowej.

Jarocińska
Spółdzielnia Socjalna

Siedziba:
ul. Niegolewskiego 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
Kontakt:
tel. 693 903 060
e-mail: aspostrow@gmail.com
www.szkolakwitnacejmysli.pl

 W naszej szkole proponujemy niestandar-
dowe nauczanie dzieci w wieku od 7 do 15 roku ży-
cia. Naukę rozpoczynają uczniowie w klasie łączonej 
1-3. Klasa 4-8 funkcjonuje na razie w sposób szcze-
gólny w ramach nauczania domowego. Ponadto za-
praszamy wszystkie dzieci (i nie tylko) do udziału w 
zajęciach popołudniowych, takich jak: warsztaty pla-
styczne, muzyczne lub teatralne, język angielski, czy 
też spotkania pod hasłem „Naukowy zawrót głowy!”.

Szkoła Kwitnącej Myśli 
Sp. z o.o.Siedziba:

ul. Tursko 62
63-322 Gołuchów
Kontakt:
tel. 531 533 424
e-mail: spoldzielniasocjalna1979@wp.pl
www.mydlarnie.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna 1979 prowa-
dzi działalność produkcyjną. Jej głównym pro-
filem jest produkcja z półproduktów mydła 
w płynie i mydła w kostce w linii produkcyjnej „Go-
łuchowska Manufaktura Mydła i Pachnidła AD1558”.

Spółdzielnia Socjalna 
1979
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Kawiarnia Filmowa

Siedziba:
ul. Gołebia 1
63-200 Jarocin
Kontakt:
fb.com/KawiarniaFilmowaJarocin
www.kawiarnia-filmowa.pl

 Kawiarnia Filmowa to nowe miejsce 
na mapie kulinarno-kulturalnej Jarocina. Jej wnętrza 
wypełnia zapach kawy, wypieków i pysznych dań przy-
gotowywanych z naturalnych składników. W Kawiarni 
Filmowej można nie tylko dobrze zjeść, ale także po-
czuć wyjątkową atmosferę kina. To niezwykłe miej-
sce tworzy Spółdzielnia socjalna Zmysły z Jarocina.

Siedziba:
ul. Katowicka 10
63-604
Kontakt:
tel. 724 306 200
e-mail: biuro@jasmin.kepno.pl
www.jasmin.kepno.pl

 Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN prowadzi dzia-
łalność gastronomiczną, oferuje usługi cateringowe 
oraz organizację różnorodnych imprez okolicznościo-
wych. Spółdzielnia prowadzić będzie stołówkę w miej-
scowości Słupia, w budynku, w którym mieści się mię-
dzy innymi Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony 
przez Caritas Diecezji Kaliskiej, jednego ze współzało-
życieli. Oferowane będą posiłki na miejscu, możliwe 
będzie organizowanie imprez okolicznościowych (sala 
konsumpcyjna pomieści od 60 do nawet 100 osób).

Spółdzielnia Socjalna 
Jaśmin

Spółdzielnia Socjalna 
Paidi

Siedziba:
ul. Królowej Jawigi 11
63-300 Pleszew
Kontakt:
tel. 790 720 690
e-mail: paidi@com.pl
fb.com/nowepaidipleszew
www.paidi.com.pl

 Spółdzielnia Socjalna PAIDI zajmuje się: prowa-
dzeniem całorocznej Sali zabaw dla dzieci, opieką nad 
dziećmi (tzw. niania na godziny), organizacją i obsługą 
imprez okolicznościowych dla dzieci (urodziny, imie-
niny), animacją zabaw dla dzieci podczas przyjęć i uro-
czystości rodzinnych (komunie, wesela, itp), pikników, 
festynów firmowych, itp., organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów oraz zajęć (dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych), udzielaniem korepetycji, produkcją i sprze-
dażą biżuterii, sprzedażą artykułów dziecięcych (komis 
odzieży, zabawek, artykułów dziecięcych), posrednic-
twem w sprzedaży materiałów i zabawek edukacyjnych.

Spóldzielnia Socjalna
Przyjazna Kuchnia

Siedziba:
ul. Huta 87 A
63-430 Odolanów
Kontakt:
tel. 782 761 753
e-mail: przyjazna.kuchnia@gmail.com

 W „Przyjaznej Kuchni” zatrudnienie znajdują 
absolwenci Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie. 
Spółdzielnia zajmuje się organizowaniem imprez, świad-
czy usługi cateringowe i pielęgnacji terenów zielonych



8 9

Siedziba:
ul. Gajowa 60-62
62-800 Kalisz
Kontakt:
e-mail: spoldzielnia.imbir@gmail.com
fb.com/ImbirKalisz

 Spółdzielnia Socjalna „Imbir” zajmo-
wać się będzie organizacją imprez okolicznościo-
wych - wesel, chrzcin, komunii. Będzie również 
świadczyć usługi cateringowe dla szkół czy DPS. Za-
trudniać będzie osoby długotrwale bezrobotne.

Spółdzielnia Socjalna 
Imbir

Siedziba:
ul. Borecka 23
63-720 Koźmin Wlkp
Kontakt:
tel. 531 533 424
e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl
fb.com/vivokozmin

 Działalność Spółdzielni opiera się na świad-
czeniu usług opiekuńczych, ogrodniczych, sprzątających 
oraz realizowaniu wielu projektów społecznych. Zakres 
działalności: zakładanie i utrzymywanie terenów zie-
lonych, opieka nad osobami niepełnosprawnymi i star-
szymi, szkolenia z zakresu BHP i handel artykułami BHP, 
usługi utrzymania czystości, drobne prace naprawcze.

Spółdzielnia Socjalna 
Vivo

Siedziba:
ul. Zielona 38
63-300 Pleszew
Kontakt:
tel. 531 557 557
e-mail: stowarzyszenie.ahora@gmail.com
fb.com/butterflysalonpl

 Salon fryzjersko-kosmetyczny Butter-
fly działa od początku grudnia 2016 roku. Mot-
to salonu brzmi: „Piękno jest w Tobie. My 
je tylko wydobywamy”. Zatrudnia osoby długotrwale bez-
robotne. Salon Butterfly prowadzi Stowarzyszenie Ahora.

Salon Butterfly

Siedziba:
ul. Sportowa 6
63-200 Jarocin
Kontakt:
tel. 694 226 177
e-mail: zielonyjarocin@gmail.com

 Głównym obszarem działalności spółdziel-
ni jest kompleksowa opieka oraz zachowanie po-
rządku w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym 
w Jarocinie. Zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne.

Spółdzielnia Socjalna 
Zielony Jarocin
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Siedziba:
ul. Krotoszyńska 28
63-720 Koźmin Wielkopolski
Kontakt:
tel. 885 666 020
e-mail: biuro@28.pl
fb.com/KROTOSZYNSKA28
www.28.pl

 Obiekt Krotoszyńska 28 położony jest w 
Koźminie i oferuje ogród. Wszystkie pokoje w hoste-
lu obejmują łazienkę z prysznicem. Pokoje są jedno 
i dwuosobowe. W obiekcie są zatrudnione osoby 
niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne. 
Obiekt posiada wysokie noty oceniane przez Gości.

Krotoszyńska 28
Sp. z o.o.

Siedziba:
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
Kontakt:
tel. 667 429 619
e-mail: jopek-recykling@wp.pl

 Fundacja działa w obszarze szeroko rozumiane-
go recyklingu. Zajmuje się odzyskiem surowców z ma-
teriałów segregowanych czy segregowaniem surowca 
mieszanego. Zatrudnienie znajdują tu osoby w trud-
nej sytuacji życiowej, przede wszystkim bezrobotne.

Fundacja
Grupa Recykling

Siedziba:
ul. Grunwaldzka 9
63-500 Ostrzeszów
Kontakt:
tel. 533 207 749
fb.com/bar-familijny

 Fundacja prowadzi w Ostrzeszowie Bar 
Familijny. Oferuje smaczne domowe obiady, or-
ganizowanie imprez okolicznościowych oraz ca-
tering. W maże Familijnym pracują osoby, któ-
re przez długi czas pozostawały bez zatrudnienia.

Fundacja
Działamy Razem

Siedziba:
ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
Kontakt:
tel. 533 207 749
e-mail: socjalna-ostrzeszow@wp.pl

 Główne obszary działalności Spółdzielni 
Socjalnej Ostrzeszów: usługi utrzymania zieleni, od-
snieżanie, utrzymanie czystości w budynkach firm 
i instytucji na terenie powiatu, szkolenia BHP, pro-
wadzenie spraw zwiazanych z BHP w firmach, sprze-
daż produktów i wyposażenia BHP, usługi opiekuńcze.

Spółdzielnia Socjalna 
Ostrzeszów

Siedziba:
ul. Rolna 12
63-300 Pleszew
Kontakt:
tel. 570 540 011
e-mail: apoyo@wp.pl
fb.com/integracyjnepleszew

 Tęczowa Kraina jest pierwszym przedszko-
lem integracyjnym w powiecie pleszewskim prowadzo-
nym przez stowarzyszenie APOYO. Zatrudnienie znaj-
dują tu osoby, które przez długi czas były bezrobotne.

Tęczowa Kraina
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Firma Budowlana
Murobet Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Kamienna 6
63-400 Ostów Wlkp
Kontakt:
tel. 781 405 404
e-mail: murobet@op.pl

 MUROBET to spółka non profit. Świadczy usługi 
w zakresie wykonywania posadzek betonowych, ociepla-
nia budynków, prac remontowo-budowlanych czy brukar-
skich. MUROBET działa w obszarze ochrony dóbr sztuki, 
kultury i tradycji, prowadzi też działalność charytatywną.

Centrum Ogrodnicze 
Fragola

Siedziba:
ul. Targowa 9
63-700 Krotoszyn
Kontakt:
tel. 881 968 143
e-mail: biuro@cofragola.pl
fb.com/centrumogrodniczefragola

 Spółka non-profit prowadzi Centrum Ogrod-
nicze FRAGOLA. Oferuje profesjonalne doradztwo oraz 
bogaty wybór nasion, roślin, narzędzi ogrodniczych czy 
środków ochrony roślin. Fragola prowadzi działalność 
na rzecz propagowania idei ekologii i ochrony środowiska.

Stowarzyszenie
Slam Poland

Siedziba:
ul. Wrocławska 93
63-400 Ostrów Wlkp
Kontakt:
tel. 697 917 933
e-mail: kasia@slampoland.pl

 Stowarzyszenie SLAM POLAND świadczy 
usługi rozbiórki opakowań od płyt CD i DVD oraz pa-
kowania płyt. Misją przedsiębiorstwa jest reintegracja 
osób z niepełnosprawnością poprzez ich zatrudnienie 
w sektorze usług recyklingu i działań proekologicznych.

Kamieniarstwo
Bąk Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Klasztorna 72A
63-720 Koźmin Wlkp
Kontakt:
tel. 501 078 130
e-mail: biuro@kamieniarstwo-bak.eu

 Spółka non-profit zajmuje się wytwa-
rzaniem płyt granitowych. Świadczy także usłu-
gi cięcia granitu. W Spółce zatrudnienie znajdu-
ją osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Siedziba:
ul. Piaski 41
63-300 Pleszew
Kontakt:
tel. 507 435 331
www.alfa.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia realizuje szeroki wa-
chlarz usług budowlanych oraz zajmuje się pie-
lęgnacją terenów zieleni. Obszarem jej dzia-
łań jest gmina Pleszew oraz sąsiednie gminy.

Spółdzielnia Socjalna 
Alfa
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Siedziba:
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 13/19
63-600 Kępno
Kontakt:
tel. 535 257 052
e-mail: biuro@szansa.kepno.pl
www.szansa.kepno.pl

 Główną działalnością Spółdzielni jest świad-
czenie usług opiekuńczych dla osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami. Poza tym Szansa oferuje usługi 
sprzątające oraz opiekę nad grobami. Pracują tu oso-
by, które były zagrożone wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnia Socjalna 
Szansa

Siedziba:
ul. Sportowa 1/9
63-200 Jarocin
Kontakt:
tel. 883 992 424
e-mail: biuro@recovery24.com.pl
www.recovery24.com.pl

 Fundacja oferuje wsparcie dla cyberbezpieczeń-
stwa w instytucjach i firmach. Świadczy również usługi 
w zakresie kasowania i odzyskiwania danych z nośników 
magnetycznych oraz serwisu sprzętu informatycznego.

Fundacja Recovery

Siedziba:
ul. Klasztorna 11c/10
63-400 Ostrów Wlkp
Kontakt:
tel. 605 927 444
e-mail: fundacjawsparcie@wp.pl
fb.com/fundacjawsparcie.ostrowwlkp

 Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie dzia-
łań w obszarze zapobiegania patologiom społecznym. Fun-
dacja prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień.

Fundacja Wsparcie

Siedziba:
ul. Niecała 1
62-800 Kalisz
Kontakt:
tel. 794 428 714
e-mail: biuro@fundacja-fik.pl
fb.com/fundacjafik
www.fundacja-fik.pl

 Fundacja specjalizuje się w obsłudze księgowej 
organizacji pozarządowych. Świadczy usługi księgowe 
i doradcze na każdym etapie tworzenia i prowadzenia 
organizacji. Fundacja Biura Rachunkowego FIK wynaj-
muje salę szkoleniową oraz organizuje szkolenia m.in. 
z zakresu kadr i płac, księgowości czy ochrony danych 
osobowych. Działa na rzecz promocji wolontariatu.

Fundacja
Biura Rachunkowego FIK

Fundacja Szansa

Siedziba:
ul. Klasztorna 11c/10
63-400 Ostrów Wlkp
Kontakt:
tel. 605 923 444
e-mail: fundacjaszansaostrow@wp.pl

 Fundacja świadczy usługi związane 
z zagospodarowaniem terenów zieleni. „Szan-
sa” oferuje również specjalistyczne sprzątanie bu-
dynków i obiektów przemysłowych. Współpracu-
jez lokalnymi partnerami w zakresie kształtowania 
regionalnych programów gospodarczych i polityki.
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Siedziba:
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Kontakt:
tel. 530 761 669
e-mail: wssaz@o2.pl
www.az.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia funkcjonuje od 2011 roku. Oferuje 
usługi  kurierskie.    Prowadzi   również      „Zajadalnię”,     organizu-
je imprezy okolicznościowe, świadczy usługi cateringowe.

Wielobranżowa
Spóldzielnia Socjalna A-Z

Siedziba:
ul. Obozowa 18
62-800 Kalisz
Kontakt:
tel. 514 758 821
e-mail: ewa@abbapater.pl
fb.com/abbapaterpl
www.abbapater.pl

 Fundacja prowadzi studio nagra-
niowe oraz graficzno-informatyczne. Pracują 
tu osoby, które dotychczas były długotrwale bezrobotne.

Fundacja Abba Pater

Siedziba:
 ul. Wrocławska 34
63-200 Jarocin
Kontakt:
tel. 696 046 532
e-mail: klimat.kawiarnia@gmail.com

Siedziba:
ul. Podchorążych 2a
63-200 Jarocin
Kontakt:
tel. 604 111 574
e-mail: biuro@jcmw.pl

 Cafe Klimat zaprasza na aromatyczną 
kawę, kwiatową herbatę czy orzeźwiający koktajl. 
Hitem są sweet shot, babeczki lemoniadowe, bub-
ble waffle i lody cassate. Jeśli chcesz miło spędzić 
czas słuchając w tle muzyki na żywo - zapraszamy.

 Zajmujemy się monitoringiem systemów 
alarmowych. Całodobowo nadzorujemy sygna-
ły płynące z sygnałów alarmowych zainstalowanych 
w obiekcie. Natomiast po odebraniu sygnału alar-
mu podejmujemy stosowne działanie. Podczas nie-
obecności można zobaczyć co w domu lub firmie.

Cafe Klimat Sp. z o.o.

Jarocińskie Centrum 
Monitoringu Wizyjnego 

Sp. z. o. o.
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Siedziba:
ul. Fredry 5
61-701 Poznań
Kontakt:
e-mail: akk.zemsta@gmail.com

 Spółdzielnia prowadzi w Poznaniu Zemstę – czy-
li anarchistyczny klub, kawiarnię, księgarnię i restaurację 
wegańską. W księgarni można się zaopatrzyć w książki 
z zakresu dizajnu, fotografii, filozofii, beletrystyki, ekono-
mii, literatury faktu. Kawa sprzedawana w lokalu pochodzi 
z niezależnych, niewielkich kolektywów produkcyjnych 
w Ameryce Środkowej i Południowej. Zemsta to też restau-
racja oferująca wegańskie dania oraz słodycze i herbatę 
z fair trade. Zemsta funkcjonuje jako spółdzielnia socjal-
na – tu nie ma szefów, jest współpraca, samopomoc i dą-
żenie do sprawiedliwości społecznej. Inicjatywa rozwija 
się w kontrze do neoliberalnych projektów zorientowa-
nych na eksploatację pracowników i zysk pracodawców.

Spółdzielnia Socjalna 
Ruchomości

Siedziba:
pl. Cyryla Ratajskiego 6
61-726 Poznań
Kontakt:
tel. 665 012 114, 669 263 973
e-mail: fundacja@tyflologika.pl
fb.com/tyflologika
www.tyflologika.pl

 Fundacja dysponuje specjalistycznym sprzę-
tem i oprogramowaniem umożliwiającym osobom nie-
widomym i niedowidzącym korzystanie z komputerów. 
Kadra Fundacji składa się w większości z osób z niepeł-
nosprawnościami. Tak więc w swojej pracy zespół Fun-
dacji wykorzystuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale 
przede wszystkim życiowe doświadczenie. Fundacja 
prowadzi w swojej siedzibie sklep ze specjalistycznym
sprzętem oraz artykułami BHP.

Fundacja Tyflologika

Siedziba:
ul. Mickiewicza 30
60-836 Poznań
Kontakt:
tel. 780 070 575
e-mail: kontakt@brajlpunkt.pl
www.brajlpunkt.pl

 Jesteśmy grupą wsparcia dla osób z dys-
funkcją wzroku ułatwiającą dostęp do nowoczesnych 
i tradycyjnych technologii. Wyróżnia nas komplekso-
wość podejmowanych działań, fachowe (nie nasta-
wione tylko na zysk) doradztwo oraz rzetelna opieka 
nad Klientem. Nasze wartości to UCZCIWOŚĆ, WRAŻ-
LIWOŚĆ, TOLERANCJA, CHĘĆ POMOCY INNYM. Je-
steśmy profesjonalni w działaniach i dyspozycyjni.
Sami jesteśmy osobami z dysfunkcją wzroku, nie-
widomymi i słabo widzącymi i posiadamy wielolet-
nie doświadczenie w pracy i świadczeniu usług dla 
osób niewidomych oraz wszelkiego rodzaju przed-
siębiorstw i instytucji działających na ich rzecz.

BRAJL PUNKT sp. z o.o

Fundacja Animatornia

Siedziba:
ul. Słowackiego 23/11, 60-822 Poznań
Dane kontaktowe Zakładu Makerspace:
ul. Wawrzyńca 7, 60-539 Poznań
Kontakt:
tel. 696 997 631
e-mail: zaklad@zaklad.org
fb.com/zakladmakerspace
www.zaklad.org

 Flagowym projektem Fundacji Animatornia 
z Poznania, jest Zakład Makerspace – konkretna prze-
strzeń w Poznaniu, w pomieszczeniach po dawnej fa-
bryce czekolady Goplana. Przestrzeń ta spełnia wiele 
funkcji. Jest tu prowadzona działalność warsztatowa, 
szkoleniowa i wynajem powierzchni. W ofercie: pro-
jektowanie CAD, spawanie, obróbka skrawaniem me-
talu, stolarka, druk 3d (kontakt: pawel@zaklad.org),
płatne warsztaty edukacyjne prowadzone przez fa-
chowców, sitodruk, introligatorka i inne, przeszko-
lenia stanowiskowe, abonament, z dostępem 24/7 
i własnym kluczem do przestrzeni, drobne usługi 
z zakresu działania posiadanych maszyn, np. przy-
cięcie desek, coworking - przestrzeń do pracy.
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Pracownia Artzagroda

Siedziba:
Łąkowa 4a
62-050 Dymaczewo Stare
Kontakt:
tel. 503 013 299, 505 183 386
e-mail: kontakt@artzagroda.pl
www.artzagoda.pl

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZAGRODA 
to działalność promująca rękodzieło oraz warsztaty ręko-
dzielnicze dla dzieci i dorosłych. Każdy, kto tylko ma po-
mysł i zdolności manualne może znaleźć dla siebie miej-
sce w naszej pracowni. Z pasji dla człowieka angażujemy 
w naszej działalności osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym i zawodowym, ucząc je lub odkrywając z nimi 
ich talenty. W ofercie: usługi rękodzielnicze oraz warszta-
ty artystyczne. Prowadzimy sklep stacjonarny w Mosinie.  

Spółdzielnia Socjalna 
Furia

Siedziba:
ul. Narcyzowa 7, 63-004 Tulce
Pracownia oraz biuro:
ul. Grochowska 59 a, 60-346 Poznań
Kontakt:
tel. 512 980 255, 697 717 291
e-mail: biuro@spoldzielnia-furia.pl
www.spoldzielnia-furia.pl
www.manufakturia.pl

 Spółdzielnia Socjalna FURIA powstała z inicja-
tywy dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Ak-
tywnych FURIA oraz Fundacji FIONA. FURIA to pierwsza 
w Polsce spółdzielnia socjalna wdrażającą innowacyjny 
model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób 
o różnym poziomie sprawności, którzy wspólnie re-
alizują powierzone im zadania w zakresie produk-
cji i usług. Produkty Furii otrzymały certyfikat jakości 
Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Pro-
społeczny”. Spółdzielnia Furia współtworzy konsorcjum 
przedsiębiorstw społecznych Klunkry Wielkopolskie.
W ofercie: filcowe gadżety reklamowe, haft kompute-
rowy, torby i torebki, handmade, projektowanie stron 
internetowych i grafiki użytkowej, warsztaty edukacyj-
ne i rękodzielnicze dla firm oraz grup zorganizowanych, 
inne usługi zlecone (m.in. fladry dla kół łowieckich).

Siedziba:
ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań
Kontakt:
tel. 618 438 309
e-mail: biuro@masterpunkt.com
fb.com/masterpunkt
www.masterpunkt.com

 Spółdzielnia Masterpunkt pracuje od 2011 
roku w obszarze specjalistycznych usług dla osób niewi-
domych i słabowidzących. Jest to szeroki obszar działań 
skierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i klientów 
biznesowych. Osobom z dysfunkcją wzroku oferowana 
jest pomoc w doborze i zakupie specjalistycznych urzą-
dzeń ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.
Spółdzielnia realizuje wydruki w brajlu, konwersję tekstów, 
map, rysunków na rozwiązania dostępne dla osób niewido-
mych. Przeprowadzane są również audyty serwisów inter-
netowych w oparciu o specyfikację dostępności WCAG 2.0.

Spółdzielnia Socjalna 
Masterpunkt

Siedziba:
ul. Grochowe Łąki 7B/3
61 –752 Poznań
Kontakt:
tel. 886 857 038
e-mail: kolektyw.edu@gmail.com
fb.com/kolektywedukacyjny
www.kolektywedukacyjny.pl

 Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny zajmu-
je się propagowaniem alternatywnych nurtów eduka-
cyjnych i tworzeniem spersonalizowanej oferty edu-
kacyjnej, opartej na demokratycznych wartościach. 
Na co dzień prowadzi Przedszkole Domowo – Leśne 
i Wolną Szkołę „Na Bosaka”. Tworzy miejsce przyjazne 
holistycznemu rozwojowi dziecka, w oparciu o dobre 
relacje, zaufanie i szacunek. Jak piszą twórcy stowa-
rzyszenia: „Bliski jest nam język osobisty Jespera Juula, 
spojrzenie na zachowanie i emocje przez pryzmat po-
trzeb znany z Porozumienia bez przemocy Marshalla 
Rosenberga oraz Korczakowskie podejście do dziec-
ka. Organizujemy ogólnopolskie i lokalne wydarzenia 
związane z edukacją alternatywną, edukacją ekolo-
giczną i psychoedukacją dla rodziców i nauczycieli”.

Stowarzyszenie
Kolektyw Edukacyjny
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Siedziba:
ul. Baśniowa 5
62-005 Miękowo
Kontakt:
tel. 501 819 066
e-mail: biuro@zrobevent.com.pl
fb.com/tyflologika
www.tyflologika.pl

 Przedsiębiorstwo społeczne Zrób Event Sp. 
z o.o. powstało w 2019 r. Zostało założone przez gru-
pę osób posiadających już pewne doświadczenie 
w pracy przy przy współorganizacji eventów, w tym 
dużych imprez rekreacyjnych dla całej rodziny, spo-
tkań rodzinnych z programem zabaw integracyjnych, 
imprez firmowych, wydarzeń współtowarzyszących 
koncertom oraz innym imprezom masowym. Jednak 
oferta przedsiębiorstwa obejmuje także inne działa-
nia. W ofercie: organizacja i obsługa imprez i even-
tów m. in. wynajem sprzętu eventowego, budowa 
i pielęgnacja terenów zielonych, budowa i konserwa-
cja, systemów monitoringu video, prace porządkowe.

Zrób Event

Siedziba:
ul. Palacza 82/2, 60-274 Poznań
ul. Warszawska 33, 62-400 Słupca
Kontakt:
tel. 501 366 718
e-mail: biuro@opentechnologies.pl
www.opentechnologies.pl

 Usługi IT - tworzenie i pozycjonowanie 
stron internetowych, szkolenia zawodowe, out-
sorsing pracowników, sprzedaż artykułów BHP.

Spółdzielnia Socjalna
Open Technologies

Siedziba:
ul. Rzeczna 8
64-500 Szamotuły
Kontakt:
tel. 787 781 182
e-mail: lesicki@interia.pl
fb.com/spoldzielniasocjalnaszamotuly
www.społdzielniasocjalna.pl

 Klientami spółdzielni są też osoby fizyczne i fir-
my. Są to głównie zlecenia prac porządkowych, w tym 
opieka nad terenami zielonymi. Spółdzielnia pilotażowo 
prowadzi program „Złota rączka dla seniora”. Prowa-
dzone są także ankiety w celu zdiagnozowania proble-
mu mieszkaniowego w gminie i sprecyzowania potrzeb 
w tym zakresie. Ankieta jest pierwszym krokiem do wdro-
żenia partnerstwa publiczno-prywatnego z samorzą-
dem, które ma dać początek realizacji projektu budow-
nictwa socjalnego. W ofercie: prace porządkowe, opieka 
nad terenami zielonymi, usługi złotej rączki, remonty.

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Razem
w Szamotułach

Siedziba:
Rynek 9
64-530 Kaźmierz
Kontakt:
tel. 601 784 848
fb.com/ZnajomeWarsztaty
www.znajome.org

 Znajome to pachnące dobrą kawą miejsce 
wyjątkowych spotkań, ciekawych warsztatów, dobrych 
rozmów, bajecznych imprez dla dzieci i dorosłych. 
W ofercie: warsztaty krawieckie, promocja piękne-
go i zdrowego stylu życia, porady dietetyczki, wspólna 
nauka zdrowego gotowania i życia, lekcje angielskie-
go, niderlandzkiego, urodzinki i warsztaty dla dzieci.

Stowarzyszenie 
Znajome
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Siedziba:
Plac Handlowy 24
62-020 Swarzędz
Kontakt:
tel. 666 864 477
e-mail: fundacja@dzieciakiizwierzaki.pl
fb.com/fundacjadzieciaki
fb.com/pozyteczny

 Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki powstała, by 
pomagać niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. 
Założycielka Fundacji, Justyna Gajęcka, sama ma nie-
pełnosprawnego syna Wojtka, dlatego postanowiła 
stworzyć miejsce, w którym oprócz profesjonalnej re-
habilitacji, rodziny znajdą również przyjazną przestrzeń 
i wsparcie. Fundacja dysponuje przestronną salą re-
habilitacyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt, po-
moce dydaktyczne i rehabilitacyjne. W ofercie: usłu-
gi rehabilitacyjne, rehabilitacja metodą NDT- Bobath, 
konsultacje noworodkowe, terapia zaburzeń integra-
cji sensorycznej, masaż - medyczny i profilaktyczny
dogoterapia, kinesio taping - plastrowanie dynamiczne, 
logopedia i neurologopedia, terapia integracji bilateralnej.

Fundacja
Dzieciaki i Zwierzaki

Spółdzielnia Socjalna 
Talent

Siedziba:
ul. Lipowa 27
64-500 Szamotuły
Kontakt:
tel. 785 187 837
fb.com/wtzszamotuly

 Spółdzielnia Socjalna „TALENT” w Szamo-
tułach powstała w listopadzie 2016 r. Spółdzielnię 
do życia powołały dwa podmioty: Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi, prowadzące w Szamo-
tułach Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Powiat Sza-
motulski. Głównym przedmiotem działalności Spół-
dzielni jest rękodzieło, zwłaszcza wyroby ceramiczne.

Brat-Bud Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Czarnkowska 155
64-600 Oborniki
Kontakt:
tel. 660 485 915

 Brat-Bud spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością powstała we wrześniu 2017r. 
na terenie gminy Oborniki oraz ościennych miejsco-
wości. Świadczy głównie usługi z zakresu układania 
kostki brukowej i remontów. Współpracuje z samorzą-
dami, firmami prywatnymi i klientami indywidualnymi.

Siedziba:
ul. 23 Października 19
62-080 Tarnowo Podgórne
Kontakt:
tel. 783 807 151, 61 814 72 16
e-mail: bliskowas@poczta.pl

 Spółdzielnia działa od 2013 roku. Prowa-
dzi pralnię wodną i myjnię samochodową w Tarno-
wie Podgórnym. Świadczy również usługi sprząta-
jące na rzecz wspólnot mieszkaniowych i domów 
prywatnych. Realizuje zlecenia dla wielu firm i insty-
tucji z terenu gminy, np. pranie ręczników i szlafro-
ków dla Tarnowskich Term, mycie samochodów floto-
wych dla Phillip Morris, Imperial Tabacco, Schattdecor.

Blisko Was
Spółdzielnia Socjalna
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Siedziba:
Adres korespondencyjny:
Plac Wolności 4b, 64 –510 Wronki
Hotelik dla zwierząt:
ul. Leśna 10, 64 –510 Wronki
Kontakt:
tel. 663 300 740
e-mail: f.animaniacy@gmail.com
fb.com/FundacjaAnimaniacy
www.animaniacy.pl

 Główną misją Fundacji Animaniacy jest po-
maganie bezdomnym, skrzywdzonym przez ludzi zwie-
rzętom oraz działanie na rzecz wspierania wszelkich 
ruchów, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla 
zwierząt. Fundacja ratuje i leczy zwierzęta, wspiera 
schroniska i organizacje, edukuje oraz kształtuje wła-
ściwe postawy u dzieci i dorosłych. Fundacja pracuje 
także z osobami niepełnosprawnymi. W ofercie: pro-
wadzenie hotelu dla zwierząt, sklepik z akcesoriami 
i żywnością dla zwierząt, działanie na rzecz regula-
cji populacji czworonogów i zwalczania ich bezdom-
ności, edukacja propagująca kształtowanie właści-
wych relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.

Fundacja Animaniacy

Spółdzielnia Socjalna 
Horyzont

Siedziba:
ul. Wolności 1
62-045 Pniewy
Kontakt:
tel. 503 313 227, 694 983 319
e-mail: horyzont.pniewy@wp.pl

 Spółdzielnia Socjalna Horyzont powstała 
w maju 2017r., założycielami są dwie gminy: Kwilcz i Pnie-
wy. Spółdzielnia zatrudnia 11 osób. W ofercie: usługi 
pielęgnacji zieleni, prace porządkowe na zewnątrz i we-
wnątrz budynków, prace remontowo-wykończeniowe.

Optiserwis Sp. z o.o

Siedziba:
os. Stefana Batorego 79c/U2
60-687 Poznań
Kontakt:
tel. 618 220 248
e-mail: biuro.optiserwis@gmail.com
fb.com/OPTISERWIS-180317116186122

 Przedsiębiorstwo społeczne Optiserwis świad-
czy kompleksowe niespecjalistyczne usługi sprząta-
jące dla wspólnot mieszkaniowych i firm (np. my-
cie klatek schodowych). Firma świadczy także usługi 
pielęgnacji terenów zielonych (np. koszenie trawy).

Siedziba:
Droga Leśna 60
64-600 Oborniki
Kontakt:
tel. 518 795 665
e-mail: uciecdysforii@wp.pl
www.uciecdysforii.pl

 Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii” została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 19.11.2015 
roku. Założycielami są Stowarzyszenie Wspólnota 
Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki gest” im. Jana 
Pawła II i Fundacja „Na prostej drodze”. Zatrudnia
6 osób na umowę o pracę oraz 59 osób na umowę zlecenie. 
W ofercie: usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełno-
sprawnych, usługi  fizykoterapii mobilnej w domu pacjenta.

Spółdzielnia Socjalna
Uciec Dysforii
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Siedziba:
ul. Kościuszki 41
64-610 Rogoźno
Kontakt:
tel. 576 112 044
e-mail: opusrogozno@op.pl

 Spółdzielnia Socjalna OPUS powsta-
ła w 2016 roku. Tworzą ją dwa podmioty praw-
ne Gmina Rogoźno i Stowarzyszenie Baranek. 
W ofercie: porządkowanie terenów zielonych, utrzy-
manie czystości na terenie gminy, dbanie o tereny zie-
lone, roboty budowlane, odgarnianie śniegu zimą.

Spółdzielnia Socjalna 
OPUS

Siedziba:
ul. Przemysłowa 5/9
63-100 Śrem
Kontakt:
tel. 730 170 326
e-mail: paumark.srem@interia.pl

 Spółdzielnia działa na śremskim rynku 
od 2015 roku, zatrudnia 10 osób oraz przyjmuje prak-
tykantów i stażystów. Świetnie układa się współpra-
ca Paumarku ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie, 
na rzecz której spółdzielcy świadczą usługi pielęgna-
cji terenów zielonych oraz porządkowe. Spółdzielnia 
współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem 
Integracji Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy.

Spółdzielnia Socjalna 
Paumark Śrem

BEATIT Sp. z o. o.

Siedziba:
ul. Wczasowa 8a
Puszczykowo
Kontakt:
tel. 606 313 607
e-mail: dominika@djd-art.pl
fb.com/SalaLesna

 Celem Fundacji jest m.in. działalność na rzecz 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działal-
ność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, działalność charytatywna, działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Fundacja z Sercem pro-
wadzi Restaurację „Leśna”. W ofercie: organizacja 
i obsługa imprez rodzinnych oraz usługi noclegowe.

Fundacja z Sercem

Siedziba:
ul. Święty Wojciech 28, lok. +1/2
61-749 Poznań
Kontakt:
tel. 608 451 181
e-mail: info@beatit.tv
fb.com/beatitschool
www.musicschool.beatit.tv

 Beatit jest spółką non profit, która oferu-
je usługi edukacyjne. Oferta kierowana jest również 
do osób z niepełnosprawnościami lub ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Nasza oferta przezna-
czona jest dla wszystkich tych, którzy w jakikolwiek 
sposób zafascynowali się muzyką i chcieliby rozwinąć 
swoje zainteresowanie na dowolnym instrumencie. 
W nasze progi zapraszamy aspirujących gitarzystów, 
basistów, pianistów, czy wokalistów, którzy chcą się roz-
wijać pod okiem najlepszych artystów i jednocześnie 
nauczycieli. Pomożemy zarówno początkującym, jak 
i tym, którzy są bardziej doświadczeni w muzykowaniu.
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Siedziba:
Siąszyce Trzecie 27
62-570 Rychwał
Kontakt:
tel. 694 088 288
e-mail: fundacja.horyzonty@wp.pl
fb.com/Fundacja-Horyzonty-258789648173729

 Fundacja Horyzonty 
w Siąszycach Trzecich powstała z myślą o wszystkich, 
którzy szukają nowych pasji, pragną rozwijać swoje za-
interesowania, szukają wsparcia w tworzeniu swojego 
lepszego jutra. W ofercie: organizacja zajęć pozaszkol-
nych dla dzieci o młodzieży, kursy, warsztaty, szkolenia.

Fundacja Horyzonty

Siedziba:
Wiśniowa 7
62-500 Konin
Kontakt:
tel. 632 231 903
e-mail: punktkonsultacyjny@op.pl
fb.com/Punktkonsultacyjnyetap

 Stowarzyszenie od stycznia 2019 roku pro-
wadzi w Koninie punkt konsultacyjny dla osób i rodzin 
dotkniętych problemem narkotykowym. W ofercie: 
wsparcie psycjologiczne, terapeutyczne, prawne, przy-
chiatryczne, pomoc w zakresie powrotu na rynek pracy. 
Grupy wsparcia dla młodzieży i rodziców, materiały in-
formacyjne. Wsparcie osobiste, telefoniczne i mailowe.

Stowarzyszenie 
Profilaktyki Społecznej Etap
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Siedziba:
ul. Zachodnia 8A
62-402 Ostrowite
Kontakt:
tel. 537 247 252
e-mail: biuro@dlasrodowiska.com
www.dlasrodowiska.com

 Spółdzielnia Socjalna „Razem dla Środowi-
ska” została powołana 17.10.2019 roku przez Gminę 
Ostrowite oraz Gminę Powidz. Głównym celem grupy 
inicjatywnej, było stworzenie międzygminnego pod-
miotu, który realizował będzie zadania z zakresu go-
spodarki odpadami komunalnymi, jednocześnie po-
zwoli na aktywizację społeczną mieszkańców obu gmin.

Spółdzielnia Socjalna
Razem dla Środowiska

Siedziba:
Buszkowo-Percele 51
62-560 Skulsk
Kontakt:
e-mail: spoldzielnia.buszkowo@gmail.com
www.buszkowo.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna Buszkowo zajmu-
je się kompleksową obsługą w zakresie porząd-
kowania oraz świadczeniem usług opiekuńczych. 
Przedsiębiorstwo świadczy usługi opiekuńcze, 
w tym pomoc w wykonywaniu podstawowych czynno-
ści życiowych, usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Spółdzielnia
Socjalna Buszkowo
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Siedziba:
ul. Uniejowska 11/1
62-640 Grzegorzew
Kontakt:
tel. 665 348 299, 721 271 510
e-mail: stowarzyszenienonstop@gmail.com
www.stowarzyszenienonstop.pl

 Stowarzyszenie NonStop wyrosło z idei Pro-
gramu Równać Szanse i pasji pracy z młodzieżą. Misja 
naszego stowarzyszenia zawiera się w krótkim haśle: 
„Jesteśmy, żeby „głos” młodego człowieka został usły-
szany” – młodzi ludzie z małych miejscowości i terenów 
wiejskich mają utrudnioną drogę do tego, by zostać „za-
uważonym i wysłuchanym”. Młodzież, mimo drzemiące-
go w niej ogromnego potencjału, często boi się działać 
i mówić głośno o swoich potrzebach, planach, marze-
niach czy możliwościach. Boi się, bo „mówić o tym”, 
należy się nauczyć, a do tego potrzebna jest przestrzeń, 
w której można eksperymentować, bezpiecznie popeł-
niać błędy, sprawdzać się i przekraczać granice swoich 
możliwości. W ofercie: Działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej, animacja środkowiska wiejskiego, działania 
na rzecz dzieci i młodzieży, współpraca z nauczycielami.

Stowarzyszenie 
NonStop

Siedziba:
ul. Poznańska 1
Kłodawa
Kontakt:
tel. 535 390 017
fb.com/solniczka1

 Spółdzielnia Socjalna Solniczka świadczy 
usługi gastronomiczne i cateringowe na rzecz gmi-
ny oraz klientów indywidualnych iinstytucjonalnych.
Prowadzi także Bistro oraz zajmu-
je się organizacją imprez okolicznościowych.
Założycielami spółdzielni socjalnej są Gmi-
na Kłodawa i Stowarzyszenie „Solna Dolina”.

Spółdzielnia
Socjalna Solniczka
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Siedziba:
ul. Zakładowa 5E
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 517 453 173
e-mail: fundacjaonkologicza@o2.pl
fb.com/Fundacja-Onkologiczna-Drugie-Życie-
2673221412703907
www.fundacjadrugiezycie.konin.pl

 Organizacja wspiera chorych onkologicznie 
i ich rodziny poprzez: pomoc w diagnozowaniu, lecze-
niu i rehabilitacji. Fundacja Drugie Życie podejmuje 
również liczne działania na rzecz promocji i edukacji 
w zakresie zdrowego trybu życia. W ofercie: pomoc 
w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji chorych onko-
logiczne, bezpłatna pomoc prawna, porady dotyczące 
świadczeń socjalnych, dzielenie się doświadczeniem.

Fundacja Onkologiczna 
Drugie Życie

Kontakt:
tel. 502 016 500
e-mail: sk@kolanie.org
fb.com/StowarzyszenieKolanie
www.kolanie.org

 Stowarzyszenie Kolanie tworzą ludzie, któ-
rych połączyła pasja do realizacji działań społecznych. 
Organizacja działa w obszarze sportu, zdrowia, kultury. 
Wspiera lokalną społeczność realizując inicjatywy, wyda-
rzenia o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym.

Stowarzyszenie 
Kolanie
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Siedziba:
ul. Szarych Szeregów 15
62-500 Konin
Kontakt:
tel. 795 973 210
e-mail: pralnia.przepis@gmail.com
fb.com/Pralnia-KONIN-106780204535737

 Stowarzyszenie Przepis na Życie funkcjo-
nuje od 2018 roku. Działa na rzecz wsparcia ak-
tywizacji zawodowej osób z niepełnosprawno-
ściami. Stowarzyszenie wraz z Gminą Skulsk jest 
założycielem Spółdzielni Socjalnej Buszkowo.
Przepis na Życie od 2020 roku prowadzi 
w Koninie pralnię. Pralnia Konin oferuje pra-
nie, krochmalenie, maglowanie oraz prasowanie 
dla firm i instytucji oraz klientów indywidualnych

Stowarzyszenie
Przepis na Życie 

Siedziba:
Borowo 1
62-513 Krzymów
Kontakt:
tel. 661 269 639
e-mail: wssmultibruk@gmail.com
www.multibruk.spoldzielnie.org

 Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie w po-
łączeniu z wykwalifikowaną kadrą pozwalają na świad-
czenie usług na najwyższym poziomie. W oparciu o nasze 
doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego 
klienta jesteśmy w stanie zaproponować najwyższą ja-
kość świadczonych usług. W ofercie: usługi remontowo-
budowlane, prace ziemne, sprzedaż materiałów sypkich.

Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Multi-Bruk
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Siedziba:
Powstańców Wielkopolskich 16
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 602 340 292, 536 166 799
e-mail: fundacjawakat@gmail.com
www.fundacjawakat.org

 Centrum Integracji Społecznej w Koninie prowa-
dzone przez Fundację Wakat to miejsce, którego celem 
jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Centrum Integracji 
Społecznej w Koninie

Siedziba:
ul. Poznańska29,
62-540 Kleczew
Kontakt:
tel. 667 951 678, 785 211 530
e-mail: biuro@efekt.spoldzielnie.org
www.efekt.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna Efekt powstała w lipcu 
2016 roku. Oferuje usługi sprzątania, pielęgnacji te-
renów zielonych, drobnych prac remontowo-budow-
lanych, malowania, mycia naczep samochodowych.

Spółdzielnia
Socjalna Efekt
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Siedziba:
Pociejewo 9
62-500 Konin
Kontakt:
tel. 785 901 803
e-mail: w.szczepankiewicz@nrgsolar.pl

 Fundacja NRG Solar to nowe przedsiębiorstwo 
społeczne działające w Wielkopolsce Wschodniej, zaj-
mujące się montażem systemów odnawialnych źródeł 
energii (w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp 
ciepła) dla gospodarstw domowych i klientów bizneso-
wych. Powstało w odpowiedzi na lokalne potrzeby. Jed-
nocześnie przedsiębiorstwo wspiera lokalny rynek pracy, 
a szczególnie osoby bezrobotne, byłych pracowników lo-
kalnych zakładów przemysłowych branży energetycznej.

 Konińska Jadłodzielnia to miejsce, gdzie możesz 
przynieść jedzenie, ale również zabrać jeśli jesteś głodny, 
bądź w potrzebie! Konińska Jadłodzielnia to miejsce, gdzie 
możesz napić się gorącej herbaty i porozmawiać o wszyst-
kim z każdym kiedy tego potrzebujesz! Konińska Jadło-
dzielnia to miejsce, wszystkich – tych o ogromnych sercach 
i tych, których życie źle pokierowało bądź skrzywdziło!

Fundacja NRG Solar

Siedziba:
ul. Legionów 10
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 511 025 009
e-mail: biuro@etat.spoldzielnie.org
www.etat.spoldzielnie.org

 Założycielem Spółdzielni jest Fundacja WAKAT 
prowadząca pierwszy w Koninie CIS. Oferta tych trzech 
podmiotów to ogromna szansa dla osób w trudnej sytuacji 
na lokalnym rynku pracy i osób z niepełnosprawnościami.
Spółdzielnia Socjalna Etat swoje otwarcie świętowała 
10 listopada 2020 roku. Spółdzielnia oferuje: foliowa-
nie termiczne, logistyka i magazynowanie, pakowanie 
i przepakowywanie ręczne, konfekcjonowanie i dekom-
pletowanie ręczne, etykietowanie ręczne i maszynowe. 

Spółdzielnia Socjalna 
Etat

37

Siedziba:
ul. 3 maja 43
62-500 Konin
Kontakt:
tel. 693 533 313
e-mail: fundacjasercemprzyprawiona@gmail.com
fb.com/FundacjaSercemPrzyprawiona
www.jadlodzielnia.spoldzielnie.org

Fundacja Sercem 
Przyprawiona

Siedziba:
ul. Piastów 2
62-400 Słupca
Kontakt:
tel. (63) 275 84 01
e-mail: biuro@slupecka.spoldzielnie.org
zarzad@slupecka.spoldzielnie.org
www.slupecka.spoldzielnie.org

 Działająca od czerwca 2014 roku Słupec-
ka Spółdzielnia Socjalna to firma społeczna oferująca 
usługi w zakresie konfekcjonowania, pakowania oraz 
elektrotechniki. Specjalizuje się w montażu podzespo-
łów elektrotechnicznych oraz przetwórstwie plastiku.

Słupecka
Spółdzielnia Socjalna
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Siedziba:
Osiecza Druga 15 A
62-586 Rzgów
Kontakt:
tel. 882 621 404
e-mail: biuro@komunalkarzgow.pl
www.komunalkarzgow.pl

 Spółdzielnia Socjalna Komunalka Rz-
gów została powołana przez powiat koniński oraz 
gminę Rzgów. Powstała we wrześniu 2016 roku.
Podstawowym profilem działania podmiotu są prace 
związane z gospodarką komunalną, a głównie odbiór 
odpadów od mieszkańców gminy Rzgów. Zakres dzia-
łalności spółdzielni obejmuje również usługi porząd-
kowe, utrzymanie terenów zielonych, usługi kurier-
skie, a nawet opiekę nad osobami starszymi i dziećmi.

Spółdzielnia Socjalna 
Komunalka Rzgów

Siedziba:
ul. Przemysłowa 118a
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 506 315 115
e-mail: sylwia.grudzinska007@gmail.com
www.catering.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna Coś Zdrowego spe-
cjalizuje się w dostarczaniu dietetycznych dań 
(w tzw. „diecie pudełkowej”), cateringu diete-
tycznego oraz zdrowych potraw tradycyjnych.
Spółdzielnia realizuje swoje usługi na terenie miasta 
Konina oraz w obszarze do 40 km od centrum miasta.

Spółdzielnia Socjalna
Coś Zdrowego
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Siedziba:
ul. Poznańska 15/32
62-200 Gniezno
Kontakt:
tel. 459 852 547
e-mail: czilii@spoldzielnie.org
fb.com/Czilii-1699695946959640
www.czilii.spoldzielnie.org

 Przedsiębiorstwo w Gnieźnie powstało 
w maju 2016 roku. Powstało z inicjatywy dwóch orga-
nizacji: Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga oraz Sto-
warzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi. Zespół Czilli prowadzi Klubokawiarnię 
przy Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki.
Drugą działalnością Spółdzielni jest produk-
cja przedmiotów użytkowych, mebli, de-
koracji z euro-palet oraz zabawek i ozdób.

Spółdzielnia
Socjalna Czilii

Siedziba:
ul. Konińska 25
Sławsk
Kontakt:
tel. 514 166 413
e-mail: przedszkole.ranneptaszki@gmail.com
fb.com/przedszkole.ranneptaszki
www.ranneptaszki.com.pl

 Fundacja Przedszkolaki to nowy podmiot 
działający na terenie subregionu konińskiego od 
sierpnia 2020 roku. Fundacja prowadzi w Sławsku 
przedszkole Ranne Ptaszki. Placówka oferuje zajęcia 
z elementami arteterapii jak bajkoterapia, muzyko-
terapia, tetroterapia, plastykoterapia, choreoterapia.

Fundacja 
Przedszkolaki 
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Siedziba:
Krwony 32
62-720 Brudzew
Kontakt:
tel. 63 289 36 57
www.fundacjazesmakiem.pl

 Fundacja ze Smakiem powstała w 2006 r. jako 
Fundacja Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. z myślą, by 
wspierać rozwój obszarów wiejskich. Założycielami 
byli ówcześni włodarze 6 gmin wiejskich powiatu tu-
reckiego oraz dwóch gmin ościennych – powiatu kol-
skiego i sieradzkiego. W ofercie: usługi cateringowe, 
możliwość wynajęcia przestrzeni inkubatora kuchen-
nego, sprzedaż własnych produktów, warsztaty kuli-
narne, szkolenia związane ze zdrowym stylem życia.

Fundacja ze Smakiem

Siedziba:
ul. A. Rustejki Pińkiewicza 7
62-650 Kłodawa
Kontakt:
tel. 790 847 666
e-mail: ddklodawa@gmail.com
www.dd.spoldzielnie.org 

 Stowarzyszenie zostało założone z myślą o nie-
sieniu pomocy i wsparciu osobom z niepełnosprawnościa-
mi i osobom chorym. Od 2020 roku organizacja prowadzi 
Dom Dziennego Pobytu i Aktywności Międzypokolenio-
wej w Kłodawie. Miejsce jest otwarte dla każdego, bez 
względu na wiek. Organizacja prowadzi dodatkowo do-
radztwo zawodowe, organizują i prowadzą warsztaty, 
w tym dla opiekunów nieformalnych. Świadczone usługi 
są wykonywane zgodnie z obowiązującymi standarda-
mi medycznymi. Realizują szeroki wachlarz świadczeń 
pielęgniarskich oraz zakres usług pielęgnacyjnych wraz 
z zespołem opiekunów medycznych w domu pacjenta.

Stowarzyszenie Dom 
Dziennego Pobytu i Aktywności 
Międzypokoleniowej Kłodawa
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Siedziba:
ul. Błaszaka 2B
62-510 Konin
Kontakt:
tel. Bar Mleczny: 794 955 855
tel. Biuro: 883 955 858
e-mail: kontakt@finezja.konin.pl
fb.com/finezjakonin
www.finezja.konin.pl

 Przedsiębiorstwo prowadzi Bar Mleczny Fine-
zja w Koninie przy ulicy Błaszaka 2B. Oferują dania kuch-
ni polskiej w tradycyjnej formie. Naleśniki, pierogi, dania 
mięsne, kluski oraz zupy. Zróżnicowane menu oraz przy-
stępne ceny gwarantują, że miejsce spełni Państwa ocze-
kiwania. Spółdzielnia powstała we wrześniu 2016 roku.

Spółdzielnia Socjalna 
Finezja

Siedziba:
ul. Południowa 2A
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 632 112 219
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
fb.com/FundacjaPodajDalej

 Wyobraź sobie świat, 
w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się 
ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie 
i są szczęśliwe. Fundacja im. Doktora Piotra Janasz-
ka PODAJ DALEJ pomaga budować właśnie taki świat.

U nas w Fundacji osoby z niepełnosprawnością:
• zdobywają samodzielność życiową w mieszkaniach 
treningowych i przygotowują się do podjęcia pracy
• po wypadkach uczą się żyć w nowej rzeczywistości
• budują motywację i chęć walki o siebie podczas zajęć 
sportowych
• rozwijają swoje talenty artystyczne oraz umiejętności 
współpracy w grupie podczas zajęć artystycznych.

Fundacja Podaj Dalej
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Siedziba:
ul. Moniuszki 3
62-200 Gniezno
Adres do korespondencji:
Mosina, ul. Malczewskiego 22
Kontakt:
tel. 606 967 616
e-mail: psarvard@onet.pl

 Spółdzielnia socjalna Psarvard została po-
wołana przez osoby z niepełnosprawnościami oraz 
instruktorów i przewodników psów ratowniczych. Ce-
lami statutowymi spółdzielni jest działalność w zakre-
sie reintegracji społecznej dla środowiska osób nie-
pełnosprawnych. W ofercie: szkolenia psów, edukacja 
związana ze zwierzętami, doradztwo przy wyborze psa.

Spółdzielnia Socjalna 
Psarvard

Siedziba:
ul. Brzozowa 5A
62-610 Sompolno
Kontakt:
tel. 506 051 114, 506 051 400
e-mail: spoldzielnia@naszaprzyszlosc.com
www.naszaprzyszlosc.com

 Pomysł na utworzenie „Sompoleńskiej Spół-
dzielni Socjalnej Nasza Przyszłość” powstał w opar-
ciu o obserwację lokalnego środowiska. Gmina Som-
polno wraz ze stowarzyszeniem „Sady Sompolna” 
wyszła z inicjatywą utworzenia spółdzielni socjal-
nej. Spółdzielnia działa od 6 czerwca 2016roku.
Na dzień dzisiejszy spółdzielnia oferuje usługi w zakresie: 
utrzymania porządku i czystości w gminie Sompolno, wy-
kaszania rowów i poboczy, koszenia trawników, doręcza-
nia przesyłek listowych i paczek, usługi kurierskie (usługa 
głównie na zlecenie gminy i jej jednostek organizacyjnych).

Spółdzielnia Socjalna
Nasza Przyszłość
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Siedziba:
ul. Kameliowa 19
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 601 969 910, 692 599 862
e-mail: fundacja.lida@wp.pl
www.fundacjalida.pl

 Fundacja LIDA edukuje z funduszy eu-
ropejskich, marketingu terytorialnego, przed-
siębiorczości, a także współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, czy mieszkańcami. Zajmują się 
organizacją konferencji, seminariów, szkoleń, warszta-
tów, opracowywaniem dokumentów strategicznych, 
współpracą z mediami (także w sytuacji kryzysowej), 
prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnych, 
a także przygotowywaniem wydarzeń kulturalnych.

Fundacja Lida

Siedziba:
ul. al. 600-lecia 33
62-540 Kleczew
Kontakt:
tel. 730 206 019
e-mail: redakcja@ttr24.pl
www.ttr24.pl

 Spółdzielnia Socjalna Inter Media jest wydaw-
cą regionalnej Telewizji TTR, która funkcjonuje na lo-
kalnym rynku od stycznia 2017 roku. Przedsiębiorstwo 
społeczne powstało 24 sierpnia 2016 roku i aktyw-
nie działa na rzecz promocji i informacji w regionie.
Spółdzielnia realizuje również usługi produkcji fil-
mów promocyjnych dla firm i instytucji, spotów re-
klamowych, produkcyjnych, usługi z zakresu foto-
grafii, obróbki materiałów audiowizualnych i szeroki 
wachlarz pomniejszych produktów marketingowych.

Spółdzielnia Socjalna
Inter Media
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Siedziba:
ul. Paderewskiego 41
62-300 Września
Kontakt:
tel. 601 076 346, 606 913 809
e-mail: biuro@aktywnibezbarier.org
www.taktywnibezbarier.org

 Działa na rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami. Misją Fundacji jest rozpowszechnianie kultu-
ry fizycznej, sportu i turystyki wśród osób z niepełno-
sprawnością ruchową poprzez organizowanie spotkań, 
szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych i obozów inte-
gracyjnych. Fundacja swoje działania kieruje zarówno 
do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Fundacja 
Aktywni Bez Barier swoje projekty opiera o dyscypli-
ny sportowe zimowe i letnie, takie jak: narciarstwo 
zjazdowe (monoski), narciarstwo wodne, wakeboard.

Fundacja
Aktywni Bez Barier

Siedziba:
ul. Lednogóra 18 J
62-261 Lednogóra
Kontakt:
tel. 519 731 311, 519 731 322
e-mail: kontakt@inspekt.org.pl
fb.com/fundacja.inspekt
www.inspekt.org.pl

 Fundacja prowadzi działalność ekspercko-
-badawczą z zakresu doradztwa środowiskowego, 
usługi zielarsko-ogrodnicze, turystyczne oraz zajmu-
je się organizacją szkoleń i wydarzeń. Prowadzą tak-
że działalność na rzecz edukacji popularnonaukowej 
i artystycznej. Promują alternatywną turystykę krajo-
znawczą (połączenie rozrywki z kształceniem np. wy-
cieczki profilowane z biologiem jako przewodnikiem).

Laboratorium Inspekt
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Siedziba:
ul. 3 Maja 6
62-660 Dąbie
Kontakt:
tel. 798 548 032
e-mail: biuro@spoldzielniadabie.pl
www.spoldzielniadabie.pl

 Spółdzielnia Socjalna w Dąbie „Ale Smacz-
nie” powstała z myślą wzbogacenia rynku usług ga-
stronomicznych i cateringowych na terenie gminy 
Dąbie i okolic. Zajmowany przez przedsiębiorstwo 
lokal mieści się w Zespole Szkół w Dąbiu. Prócz ca-
łorocznej sprzedaży dań obiadowych zarówno 
w stołówce jak i na wynos dla klientów zewnętrznych.
Zajmują się przygotowaniem na życzenie menu okolicz-
nościowych. Prowadzą obsługę imprez okolicznościo-
wych oraz spotkań biznesowych, konferencji/bankietów. 
Zapewniają również bazę gastronomiczną imprez plene-
rowych obejmujących teren powiatu kolskiego. Specjal-
nością Spółdzielni są wypieki – oferują szeroką gamę ciast 
i tortów wykonanych pod indywidualne zamówienie.

Spółdzielnia Socjalna
Ale smacznie

Siedziba:
ul. S. Batorego 1
62-400 Słupca
Kontakt:
tel. 782 008 019, 782 008 074
e-mail: catering.da@wp.pl
spoldzielnia.da@wp.pl
www.slupecka.spoldzielnie.org

 Spółdzielnię Socjalną Dobry Adres tworzą kre-
atywne i przedsiębiorcze osoby, które bazując na swoich 
umiejętnościach i dotychczasowych doświadczeniach, 
wykorzystując możliwości rynku i działając zgodnie z za-
sadą ekonomii społecznej proponują Państwu bogatą 
ofertę produktów i usług z zakresu cateringu wraz z ob-
sługą, sprzedaży artykułów biurowych i reklamowych.

Spółdzielnia Socjalna
Dobry Adres
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Siedziba:
ul. Błaszaka 2B
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 511 177 499, 530 904 292
e-mail: blueshostel@gmail.com
www.blueshostel.pl

 Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel działa od 2014 
roku. Przedsiębiorstwo stworzone w ramach spółdzielni 
socjalnej przez Fundację Im. Doktora Piotra Janaszka PO-
DAJ DALEJ i Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne In Art.
Hostel prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Blu-
es Hostel jest czynny cały rok. Położony na Konińskiej 
Starówce oferuje 17 miejsc noclegowych. Do dys-
pozycji gości łazienki na każdym piętrze oraz aneks 
jadalny wraz z kuchnią. Miejsce jest dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Spółdzielnia Socjalna
Blues Hostel
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Siedziba:
os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno
Kontakt:
tel. 661 029 122
e-mail: biuro@nawiniarach.pl
www.nawiniarach.pl

 Spółdzielnia oprócz prowadzenia baru, oferu-
je usługi cateringowe, usługi sprzątania. Zatrudnione 
w Spółdzielni zostały przede wszystkim osoby mające 
trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, m.in. sa-
motne matki – mieszkanki Domu Matki i Dziecka pro-
wadzonego przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Spółdzielnia Socjalna
Na Winiarach

Siedziba:
Kawnice 84a
62-590 Golina
Kontakt:
tel. 601 764 697, 606 977 664
e-mail: fun.pomocnadlon@wp.pl
fb.com/pomocnadlonfundacja

 Fundacja Pomocna Dłoń została powołana 
do realizacji zadań z wielu dziedzin, od pomocy prawno-
-rehabilitacyjnej osobom poszkodowanym w wypadkach 
przy pracy a skończywszy na opiece nad bezdomnymi 
zwierzętami. Taka duża rozpiętość usług wynika z wie-
dzy, doświadczenia i pasji osób tworzących fundację.

Fundacja Pomocna 
Dłoń

Siedziba:
ul. Sportowa 34
62-570 Rychwał
Kontakt:
tel. 601 782 010
e-mail: kontakt@poryw.spoldzielnie.org
www.poryw.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna Poryw powstała z inicja-
tywy i w partnerstwie powiatu konińskiego oraz gminy 
Rychwał. Jest pierwszą Spółdzielnią Socjalną w powie-
cie konińskim, który założyły dwie jednostki samorządu 
terytorialnego. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 5 osób, 
które były osobami trwale bezrobotnymi. Spółdziel-
nia Poryw rozpoczęła działalność 15 kwietnia 2014 r. 
Liczne szkolenia, wyjazd studyjny do Włoch, spotkania 
z doradcami to wszystko sprawia, że przedsiębiorstwo 
jest zaangażowane i świetnie przygotowane. Spółdziel-
nia świadczy usługi takie jak utrzymanie terenów zielo-
nych i pielęgnację tych terenów oraz usługi porządkowe. 

Spółdzielnia Socjalna 
Poryw

Siedziba:
Krwony 32, 62-720 Brudzew
Bar:
ul. Kączkowskiego 6, 62-700 Turek
Kontakt:
tel. 600 194 774, 600 183 023
e-mail: spoldzielnia@powrocisztu.pl
fb.com/powrocisztu
www.powrocisztu.pl

 Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu to przedsię-
biorstwo osób prawnych. Zostało stworzone przez pięć 
Gmin z Powiatu Tureckiego. Gmina Przykona, Brudzew, 
Turek, Kawęczyn oraz gmina miejska Turek działają ra-
zem na rzecz zatrudnienia oraz wsparcia osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym na terenie Powia-
tu Tureckiego. Spółdzielnia z powodzeniem prowadzi 
bagieciarnię, która oferuje kanapki przygotowywane 
właśnie na bazie pieczywa bagietka. Przedsiębiorstwo 
oferuje również usługi cateringowe oraz usługi remon-
towo-budowlane. W przyszłości Powrócisz Tu planuje 
również usługi pielęgnacji terenów zielonych, opie-
kę nad grobami oraz pomoc przy przeprowadzkach.

Spółdzielnia Socjalna 
Powrócisz Tu
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Siedziba:
ul. 3 Maja 3
62-500 Konin
Kontakt:
tel. 696 172 655, 530 329 560
e-mail: sportirehabilitacja@gmail.com
fb.com/SportIRehabilitacja
www.sportirehabilitacja.pl

 Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja po-
wstała dzięki zaangażowaniu dwóch organizacji. Funda-
cja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz Konińskie 
Stowarzyszenie Sportowe Mustang utworzyły to przed-
siębiorstwo społeczne w czerwcu 2013 roku. Spółdzielnia 
Socjalna z Konina prowadzi sklep medyczny Sport i Reha-
bilitacja. W punkcie prowadzonym przez Sport i Rehabili-
tację można znaleźć sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, 
środki pomocnicze. Spółdzielnia Socjalna oferuje również 
usługi transportowe, które sprostają każdej potrzebie.

Spółdzielnia Socjalna
Sport i Rehabilitacja

Siedziba:
ul. Toruńska 239/241
62-600 Koło
Kontakt:
tel. 889 279 907
e-mail: spoldzielnia.aktywni@wp.pl
www.aktywni.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia specjalizuje się w co-packingu, 
ale również pracach związanych z pielęgnacją terenów 
zielonych oraz sprzątaniem. Od 2015 roku Spółdzielnia 
Socjalna Aktywni prowadzi Przedszkole Kraina Magii.

Spółdzielnia Socjalna 
Aktywni
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Siedziba:
ul. Konińska 20
62-511 Kramsk
Kontakt:
tel. 518 598 621
e-mail: spoldzielniasocjalna_kramsk@interia.pl
www.kramsk.spoldzielnie.org

 W styczniu 2012 zarejestrowana zosta-
ła Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” zało-
żona przez Gminę Kramsk i Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Kramsk. „Razem do sukcesu” działa 
w dwóch obszarach - w zakresie usług opiekuńczych 
i gastronomicznych. Jak podkreśla Prezes Spółdzielni, 
Magdalena Politańska, potrzeby mieszkańców i miesz-
kanek Gminy Kramsk w zakresie korzystania z usług 
opiekuńczych są bardzo duże. Spółdzielnia współpra-
cuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, roz-
szerzając i uzupełniając jego ofertę na przykład poprzez 
oferowanie usług opiekuńczych w godzinach popołu-
dniowych i w weekendy. „Razem do sukcesu” realizuje 
program dożywiania w szkołach, świadczy usługi ca-
teringowe oraz organizuje i obsługuje imprezy okolicz-
nościowe dla klientów prywatnych i instytucjonalnych.

Spółdzielnia Socjalna 
Razem do Sukcesu

Siedziba:
Piłsudskiego 16A
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 536 264 838, 536 481 200
e-mail: biuro@tuderos.spoldzielnie.org
fb.com/smaknijmnie
fb.com/restauracjakompozycja
www.restauracjakompozycja.pl

 Spółdzielnia działa od 2014 roku w sektorze spo-
żywczym oraz w gastronomii. Oferuje usługi cateringowe, 
chłodzone dania gotowe oraz prowadzi lokal gastrono-
miczny. Spółdzielnia prowadzi Restaurację Kompozycja, 
która znajduje się przy ul Piłsudskiego 16A, (Stary Konin 
w Pasażu NABO). Oferują dania kuchni polskiej i włoskiej.

Spółdzielnia Socjalna 
Tuderos
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Siedziba:
ul. Powstańców Wielkopolskich 14
62-510 Konin
Kontakt:
tel. 632 330 023, 607 088 282
e-mail: biuro.kss.spektrum@wp.pl
www.spektrum.spoldzielnie.org

 Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum 
działa od 2014 roku. Założycielami spółdzielni są Sto-
warzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO 
oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie GOSPEL. Spółdziel-
nia prowadzi przedszkole z oddziałami dla dzieci z au-
tyzmem Pinokio oraz Salę Zabaw dla dzieci Słoneczko.
System pracy w Przedszkolu jest dostosowany 
do potrzeb dzieci i trwa 5 godzin dziennie. Dzieci 
odbywają zajęcia w 4-osobowych grupach w syste-
mie 1:1 (jeden opiekun przypada na jedno dziecko). 
Rekrutacja do Przedszkola jest ciągła (trwa cały 
rok) do momentu zapewnienia wszystkich miejsc.

Konińska Spółdzielnia
Socjalna Spektrum
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SUBREGION PILSKI

Siedziba:
ul. Paderewskiego 41
62-300 Września
Kontakt:
tel. 795 088 787, 515 088 787
fb.com/dobrepranie
www.dobrepranie.com

 Spółdzielnia Socjalna Dobre Pranie powstała 
w listopadzie 2016 roku. Podmiot prowadzi pralnię, któ-
ra specjalizuje się w obsłudze obiektów hotelowych i ga-
stronomicznych. Pranie hurtowe jakie głównie realizuje 
Spółdzielnia Socjalna Dobre Pranie jest dostępne dla 
firm i instytucji z Wielkopolski. Dodatkowym atutem jest 
dobrze rozwinięty system transportowy, który umożliwia 
korzystanie z usług Spółdzielni w sposób kompleksowy.

Spółdzielnia Socjalna 
Dobre pranie

Spółdzielnia Socjalna 
Działajmy Razem

Siedziba:
ul. Poznańska 35A
64-761 Krzyż Wlkp.
Kontakt:
tel. 795 928 338
e-mail: marcinfilipczak6072007@wp.pl

 Spółdzielnia zajmuje się: utrzymaniem i pie-
lęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem terenów ze-
wnętrznych, pracami porządkowymi wew. budynków, 
remontami na zew. i wew., usługami tzw. „złotej rączki”.

Fundacja Miodostan 

Siedziba:
Wapniarnia Trzecia 3
64-980 Trzcianka
Kontakt:
tel. 792 095 222, 783 355 777
e-mail: wapniarniatrzecia@gmail.com
www.miodostan.pl

 Fundacja Miodostan zajmuje się prowadzeniem 
pasieki, w której pozyskuje miód, organizuje pokazy mio-
dobrania i warsztaty pszczelarskie, a także uprawia rośli-
ny miododajne. W ramach swojej działalności prowadzi 
także edukację przyrodniczo-ekologiczną, która obejmu-
je m.in. zajęcia terenowe, zielone lekcje, pokazy zbioru 
lawendy. Poza tym fundacja Miodostan oferuje usługi 
ziemne: zrywanie darni, wyrównywanie terenu, mulczo-
wanie, prace glebogryzarką, zakładanie łąk kwietnych.
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Spółdzielnia Socjalna 
Nowe Horyzonty

Siedziba:
ul. Zygmunta Starego 1
64-920 Piła
Kontakt:
tel. 791 904 722
e-mail: nowe.horyzonty@op.pl
www.nowehoryzonty.info

 W ofercie Spółdzielni znajdują się: usłu-
gi fizjoterapeutyczne, gastronomiczne i cateringo-
we (jako „Kawiarni Dworcowa” na Dworcu PKP Piła 
Główna) oraz opieka nad ludźmi starszymi i chorymi.

Spółdzielnia Socjalna 
Garden-House

Siedziba:
ul. Kręta 10
64-730 Miały
Kontakt:
tel. 607 983 195
e-mail: joanna.nawrot82@gmail.com

 Działalność Spółdzielni obejmuje: ciesiel-
stwo i dekarstwo, wykańczanie wnętrz, usługi na-
prawcze „złotej rączki”, handel i transport drew-
nem, zakładanie i pielęgnację terenów zielonych 
oraz prace porządkowe doraźne i abonamentowe.

Spółdzielnia Socjalna
Świt Dobry

Siedziba:
Dźwierszno Małe 56
89-310 Łobżenica
Kontakt:
tel. 609 200 914
e-mail: switdobry@wp.pl
www.switdobry.pl

 Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji natu-
ralnych wyrobów masarskich, cateringu dla odbiorców 
indywidualnych oraz grupowych, a także w organizacji 
przyjęć w trudnych warunkach i ciekawych miejscach.

Spółdzielnia Socjalna 
Brei-Mar

Siedziba:
Margońska Wieś 19
64-830 Margońska Wieś
Kontakt:
tel. 728 812 013, 728 812 021
e-mail: breimar@wp.pl
www.brei-mar.pl

 Spółdzielnia oferuje usługi związane z wy-
kańczaniem mieszkań i domów, w tym m.in: dociepla-
nie budynków, tynkarstwo elewacyjne, gipsowanie, 
malowanie, podwieszanie sufitów, glazurnictwo, 
montaż drzwi i okien, stawianie ścianek działowych.
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Spółdzielnia Socjalna
Wspólny Sukces

Siedziba:
ul. Janowiecka 8
62-100 Wągrowiec
Kontakt:
tel. 790 208 455
e-mail: wspolnysukces@wp.pl
www.wspolnysukces.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia zajmuje się wykonywa-
niem ogrodzeń, sprzątaniem budynków, po-
rządkowaniem grobów, pielęgnacją terenów 
zielonych, usługami remontowo-budowlanymi, pro-
dukcją ozdób oraz montażem wiązek kablowych.

Fundacja Sowelo

Siedziba:
ul. Różana Droga 1a
64-920 Piła
Kontakt:
tel. 729 606 416
e-mail: sklep@eco-india.pl
www.eco-india.pl

 Eco-India działające przy Fundacji So-
welo zajmuje się internetową sprzedażą hur-
tową i detaliczną oferując hinduską naturalną 
żywność, naturalne suplementy i kosmetyki oraz ak-
cesoria odzieżowe, takie jak jedwabne szale indyjskie.

Fundacja
Fabryka Dobra

Siedziba:
ul. Młodych 30
64-920 Piła
Kontakt:
tel. 506 121 996
e-mail: pawel.ladzinski@opusdesign.pl

 Fundacja zajmuje się produk-
cją obrazów i wielkoformatowych powierzch-
ni w technologii szkła laminowanego, organizu-
je catering oraz świadczy usługi pielęgnacji zieleni.

Fundacja Rozwoju
Północnej Wielkopolski

Siedziba:
ul. Krańcowa 2
64-930 Szydłowo
Kontakt:
tel. 501 017 723

 Przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi 
sprzątające i porządkowe oraz pielęgnacji terenów zielo-
nych.
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Spółdzielnia Socjalna 
Arkadio

Siedziba:
ul. Osiedle Smolary 1
64-820 Szamocin
Kontakt:
tel. 696 174 053
e-mail: spn.s.arkadioszamocin@op.pl

 Spółdzielnia została powołana, by świad-
czyć w regionie: usługi cateringowe (dla szkół, 
przedszkoli, osób prywatnych); usługi pielęgnacji 
terenów zieleni (dla JST - koszenie trawników, cię-
cie żywopłotów i drzew, odchwaszczanie rabat, 
nasadzenie itp.) oraz dla osób prywatnych (pie-
lęgnacja ogrodów); usługi sprzątania niespecjalistycz-
nego budynków i obiektów (dla JST i osób prywatnych).

Manufaktura
Dobrych Usług Sp. z o.o.

Siedziba:
ul. Dąbrowskiego 8D
64-920 Piła
Kontakt:
tel. 669 500 131, 607 060 521
e-mail: m.d.u.produkcja@gmail.com
www.manufaktura.pila.pl

 Spółka działa w branży krawieckiej 
świadcząc usługi projektowania i wykonania ha-
ftu maszynowego, zajmując się produkcją eko-
-toreb i plecako-worków, jak również obrusów 
i pościeli dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Fundacja Złotowianka

Siedziba:
ul. Widokowa 1
77-400 Złotów
Kontakt:
tel. 519 723 793, 512 977 766
e-mail: kontakt@fundacjazlotowianka.pl
www.fundacjazlotowianka.pl

 Fundacja zajmuje się produkcją i sprze-
dażą MobileRów - trójkołowych rowerów dla osób 
z niepełnosprawnościami, prowadzeniem sklepi-
ku internetowego z fundacyjnymi gadżetami oraz 
portalu pomocowego www.zlotowiankahelp.pl.

Fundacja
Więcej z życia

Siedziba:
Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6
62-100 Wągrowiec
Kontakt:
tel. 511 093 888
e-mail: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl
www.wiecej-z-zycia.pl

 Fundacja prowadzi szkolenia 
z zakresu opieki nad osobami starszymi oraz asy-
stentury nad osobami z niepełnosprawnościami.
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Siedziba:
Zofiowo 66
64-700 Czarnków
Kontakt:
tel. 784 833 475
e-mail: rowne.szanse@op.pl
www.rowneszanse.spoldzielnie.org

 Działalność Spółdzielni obejmuje: sprze-
daż ceramiki oraz wyrobów rękodzielniczych, pie-
lęgnację terenów zielonych, usługi sprzątające oraz 
usługi rehabilitacyjne (m.in. masaże, refleksoterpię).

Spółdzielnia Socjalna
Równe Szanse

Siedziba:
ul. Jana Matejki 3c/23
64-980 Trzcianka
Kontakt:
tel. 692 570 203
e-mail: stowarzyszeniegreenhouse@gmail.com

 Stowarzyszenie Green House świadczy usługi 
z zakresu ogrodnictwa, wypożyczania sprzętu ogrodni-
czego, prace porządkowe oraz usługi realizacji szkoleń.

Stowarzyszenie
Green House

Siedziba:
ul. Szkolna 4
64-850 Kruszewo
Kontakt:
tel. 882 895 344
e-mail: biuro@farmawita.pl
www.farmawita.pl

 Filarem działalności Fundacji są usługi cate-
ringowe- przygotowywanie i sprzedaż posiłków na ba-
zie ekologicznych i lokalnych produktów oraz dystry-
bucja i sprzedaż zdrowej, świeżej żywności w ramach 
Klubu Zakupowego „Lokalne-Ulubione-Bezpieczne”.

Fundacja
im. Jana Banacha

Fundacja
Edukacji i Rozwoju

Centrum Wszechświata

Siedziba:
ul. Powstańców Wlkp. 39
64-730 Rosko
Kontakt:
tel. 601 993 400
e-mail: fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com
www.fundacjacentrumwszechswiata.pl

 Fundacja działa na rzecz dzieci 
i młodzieży oferując naukę biegłego czytania, or-
ganizując urodziny z eksperymentami, półkolonie, 
a także pobudzając młodzież do aktywności poprzez 
samodzielne tworzenie projektów społecznych.
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Siedziba:
Lubcza 49A, 89-422 Sypniewo
Adres oddziału:
Stawnica 27, 77-400 Złotów
Kontakt:
tel. 608 667 057
e-mail: klinika.konie@interia.pl
www.klinikakonie.pl

 Stowarzyszenie Klinika Jeździecka zajmuje się 
organizowaniem: jazd konnych, hipoterapii, treningów 
w para-ujeżdżaniu i para-powożeniu, obozów jeździec-
kich, kolonii i półkolonii „w siodle” dla osób zarówno 
z niepełnosprawnościami, jak i dla osób pełnosprawnych.

Stowarzyszenie
Klinika Jeździecka

Siedziba:
Przesieki 26
64-761 Krzyż Wielkopolski
Kontakt:
tel. 506 169 933
e-mail: info@drawskie-kajaki.pl
www.drawskie-kajaki.pl

 Fundacja „Drawskie Kajaki” świadczy usługi noc-
legowe (w tym camping) i gastronomiczne blisko Drawień-
skiego Parku Narodowego. Ponadto organizuje spływy 
kajakowe oraz prowadzi wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Fundacja
Drawskie Kajaki

Siedziba:
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła
Kontakt:
tel. 602 297 920
e-mail: zielona.pila@wp.pl
www.zielonapila.pl

 Głównym fundamentem Spółdzielni 
są usługi pielęgnacji terenów zielonych, jak rów-
nież usługi sprzątania specjalistycznego wew. 
i na zewnątrz budynków, usługi remontowo-budow-
lane oraz prace porządkowe w przestrzeni miejskiej.

Spółdzielnia Socjalna
Zielona Piła

Fundacja
Naturalnie Piękni 

Siedziba:
ul. Wiejska 28/6
64-720 Lubasz
Kontakt:
tel. 888 781 223, 513 014 744
e-mail: fundacjanaturalniepiekni@gmail.com

 Fundacja Naturalnie Piękni 
pod marką Stodoła Papkina wykonuje usługi ciesiel-
skie i stolarskie, m.in. więźby dachowe, wiaty, altany, 
stoły z litego drewna, deski dla gastronomii. Ponad-
to Fundacja Naturalnie Piękni pod marką CHCE MI 
SIĘ MYĆ produkuje i sprzedaje naturalne kosmetyki, 
np. kule do kąpieli, kremy, mydła, peelingi do ciała. 
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Siedziba:
ul. Lipowa 47
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 511 048 511
e-mail: biuronwp@gmail.com
fb.com/hostel.Leszno
www.hostel-leszno.pl
fb.com/Szkolenia-BHP-online-Przez-internet-1455354478051736

www.skbhp.pl

 Spółka przede wszystkim zajmuje się zakwate-
rowaniem krótkoterminowym na zasadach hotelowych 
na terenie Leszna, prowadzi dwa hostele: przy ulicy Lipo-
wej 47 oraz Lechickiej 60. Swoje usługi kieruje głównie 
dla firm remontowo – budowlanych, które przebywają 
na terenie Leszna lub okolic w trakcie pracy. Dodatko-
wo przedsiębiorstwo zajmuje się szkoleniami BHP oraz 
świadczy usługi ozonowania pomieszczeń i samochodów 
specjalistycznym generatorami ozonu i wynajmuje miej-
sca reklamowe. Warty podkreślenia jest fakt, że spółka 
doskonale odpowiedziała na potrzeby lokalnego rynku. 
Spółka „Nie widzę przeszkód” wspiera aktywność edu-
kacyjną i sportową oraz rehabilitację osób niewidomych 
i niedowidzących z dysfunkcjami wzrokowymi, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem niszowych sportów takich jak 
narciarstwo alpejskie osób niewidomych czy showdown. 
Spółka zajmuje się również ochroną i promocją zdro-
wia oraz wsparciem rehabilitacji osób z dysfunkcjami.

Nie Widzę Przeszkód
Spółka Non-Profit

Siedziba:
ul. Stefana Okrzei 27
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 605 087 283
e-mail: e.adamska@br-leszno.pl

 Podstawową działalnością Spółdzielni są usługi 
budowlano-remontowe. Spółdzielnia prowadzi również 
kompleks Pira Grota dający mieszkańcom możliwość 
skorzystania z dobrodziejstw medycyny naturalnej. 
W kompleksie znajduje się grota solna, piramidy energe-
tyczne oraz gabinet medycyny alternatywnej o szerokim 
zakresie usług wykonywanych przez specjalistów z wielo-
letnim doświadczeniem. W Pira Grocie można też kupić 
zioła, kosmetyki naturalne oraz inne suplementy diety. 
Spółdzielnia oferuje także przewozy zabytkową repliką 
forda z 1920 r. oraz prowadzi parking w centrum Leszna. 
Ponadto przy spółdzielni funkcjonuje Leszczyńska Kape-
la Podwórkowa Kuba Bart. Spółdzielnia zatrudnia osoby, 
które doświadczają marginalizacji na rynku pracy z po-
wodu długotrwałego bezrobocia i leczenia uzależnień.

Spółdzielnia Socjalna
KUBA-BART
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Spółdzielnia Socjalna 
Pod Skrzydłami

Siedziba:
ul. Zwycięstwa 1
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 577 001 115
e-mail: magakm75@o2.pl
fb.com/podskrzydlamileszno

 Spółdzielnia oferuje wypożyczanie sprzętu re-
habilitacyjnego, opiekę nad dzieckiem zapewniając po-
siłki, zabawę, pomoc przy odrabianiu lekcji. W swojej 
ofercie posiada również kompleksową opiekę nad senio-
rami i pomoc przy codziennych obowiązkach, sprawach 
urzędowych, zakupach jak i wszelakich zadaniach związa-
nych z utrzymaniem higieny. Opieka nad ciężko chorym, 
osobą starszą lub dzieckiem to wyzwanie, przed którym 
stoi coraz więcej osób. Misją Spółdzielni jest niesienie 
pomocy seniorom, osobom z niepełnosprawnościami.

Kościańska Operatywna 
Spółdzielnia Socjalna

Siedziba:
ul. Bernardyńska 2
64-000 Kościan
Kontakt:
tel. 501 244 988
e-mail: koss.koscian@gmail.com
fb.com/BarKOSSkoscian
www.koss.spoldzielnie.org

 Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna 
zajmuje się sprzątaniem na zewnątrz i wewnątrz obiek-
tów: biur, hal produkcyjnych, obiektów sportowych, 
w tym sprzątanie specjalistyczne – doczyszczanie i po-
limeryzacja podłóg, mycie przystanków autobusowych. 
Spółdzielnia oferuje kompleksowe utrzymanie terenów 
zieleni oraz leasing pracowników do innych firm i in-
stytucji. Spółdzielnia prowadzi również lokal gastrono-
miczny w Kościanie z domowymi obiadami, świadczy 
usługi cateringowe oraz organizuje uroczystości rodzin-
ne i firmowe pod adresem: Bar KOSS Kuchnia Domowa, 
Osiedle Piastowskie 74 (Blaszak). Misją spółdzielni jest 
poprawa jakości życia dorosłych osób niepełnospraw-
nych poprzez tworzenie miejsc pracy, integracje tych 
osób ze środowiskiem lokalnym i zmiana wizerun-
ku osoby niepełnosprawnej na bardziej pozytywny. 
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Siedziba:
ul. Podgórna 17A
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 693 100 020
e-mail: kontakt@tritime.pl
www.tritime.pl

 Tritime to spółdzielnia, która działa w bran-
ży sportowej oraz budowlanej. Zajmuje się organizacją 
zawodów oraz pomiarem czasu na zawodach. Specjali-
zuje się w organizacji zawodów biegowych, kolarskich 
oraz triathlonowych. Inicjatorem i pomysłodawcą 
przedsięwzięcia jest Prezes spółdzielni. Spółdzielnia 
świadczy także usługi budowlane takie jak: układa-
nie płytek, malowanie, szpachlowanie, montaż ścian, 
sufitów, okien, drzwi oraz murowanie i ocieplanie.

Spółdzielnia Socjalna 
Tritime
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Siedziba:
ul. Miejsko-Górecka 25
63-840 Krobia
Kontakt:
tel. 531 390 309, 795 999 429
e-mail: biuro@ecoss.spoldzielnie.org
fb.com/ecoss
www.ecoss.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Socjalna Ecoss jest spółdzielnią 
socjalną osób prawnych założoną przez samorządow-
ców z Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego. Siedziba 
Spółdzielni mieści się w Krobi. Działają głównie w zakre-
sie usług komunalnych i drogowych. W ofercie: robo-
ty remontowo-budowlane, wykaszanie zieleni i usługi 
ogrodnicze (trawniki, nasadzenia, wycinka drzew i krze-
wów), odśnieżanie mechaniczne i ręczne (także z tere-
nów prywatnych, sklepów itp.), prace koparko-łado-
warką, prace brukarskie (chodniki, kostki brukowe), 
wywóz nieczystości płynnych, wynajem profesjonal-
nej estrady plenerowej z zadaszeniem o wymiarach 
8m x 6m, budowa dróg z płyt betonowych łączonych 
przegubowo. Ponadto spółdzielnia w swej jednost-
ce podległej Centrum Integracji Społecznej prowa-
dzi warsztat krawiecko – rękodzielniczy „AGRAFKA”.

Spółdzielnia Socjalna 
Ecoss

Siedziba:
ul. Północna 11
64-030 Śmigiel
Kontakt:
tel. 572 099 235
e-mail: smigielanka@gmail.com
fb.com/smigielanka

 Spółdzielnia socjalna „Śmigielanka” zajmuje się 
prowadzeniem żłobka dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 
lat ze Śmigla i okolic. Ponadto spółdzielnia prowadzi Klub 
Malucha dla dzieci od roku do 3 lat. Przy klubie w okre-
sie wakacji i ferii zimowych funkcjonuje również świetli-
ca dla dzieci szkolnych w wieku do 10 lat. Śmigielanka 
zajmuje się również organizacją urodzin dla dzieci z po-
częstunkiem i animacjami. Spółdzielnia działa na rzecz 
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym oraz integracji dzieci z różnych środowisk. Ponad-
to bierze aktywny udział w festynach charytatywnych.

Śmigielanka

Siedziba:
ul. Krystyny 30
62-067 Rakoniewice
Kontakt:
tel. 519 015 746
e-mail: sercerakoniewice@gmail.com
fb.com/Spółdzielnia-Socjalna-Serce-106001221185045

 Spółdzielnia Socjalna Serce funkcjonuje przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. Oferuje przyłbice ochron-
ne pełne z okularami BHP i na stelażu, certyfikowane 
znakiem jakości „Zakup Prospołeczny”. Wykonuje usługi 
pakowania i etykietowania towarów dla firm i instytucji, 
również na miejscu u klienta. Oferuje przewozy busem 
do 8 osób, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Do-
datkowo zajmuje się porządkowaniem terenów zielo-
nych. Produkuje ekologiczną podpałkę do grilla i kominka.
Spółdzielnia przez swoją działalność aktywizuje zawo-
dowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną, włą-
czają je w życie społeczne Rakoniewic. Zysk ze wspólnej 
pracy przeznacza na rehabilitację i terapię pracowników.

Spółdzielnia Socjalna 
Serce
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Siedziba:
ul. Konstytucji 3 Maja 25
64-130 Rydzyna
Kontakt:
tel. 695 030 393
fb.com/rydzynianka

 Głównym produktem Spółdzielni Socjalnej Ry-
dzynianka są obiady abonamentowe, restauracyjne i ca-
teringowe. Gastronomia to szeroki zakres branżowy oraz 
możliwość funkcjonowania w wielu kierunkach. Spółdziel-
nia także działa na rzecz mieszkańców. Ważna jest inte-
gracja z lokalnym społeczeństwem, budowana w ramach 
działalności pożytku publicznego poprzez pisanie projek-
tów do instytucji udzielających grantów i finansowanie 
własne różnych działań, czyli warsztatów kulinarnych 
dla dzieci i dorosłych, rękodzielniczych i edukacyjnych.

Spółdzielnia Socjalna 
Rydzynianka

Siedziba:
ul. Stawowa 53
63-200 Rawicz
Kontakt:
tel. 724 419 851
www.multifresch.pl

 Multi Fresch to spółdzielnia zajmują-
ca się kompleksowo opieką nad osobami zależnymi, 
usługami sprzątającymi, pracami domowymi (pra-
sowanie, drobne naprawy), opieką nad grobami, 
pielęgnacją terenów zielonych. Spółdzielnia działa na te-
renie Rawicza i okolic. Oferta jest skierowana zarówno 
do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. 
Multi Fresch stworzyły bezrobotne kobiety, które swoją 
determinacją i zaangażowaniem wspólnie dążą do celu.

Spółdzielnia Socjalna
Multi Fresch
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Siedziba:
ul. 1 maja 22a
64-420 Kwilcz
Kontakt:
tel. 503 147 540
e-mail: biuro.rose@rose.org.pl

 Przedsiębiorstwa Społecznego Inicjatywa zaj-
muje się: pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem 
biur, zakładów pracy, mieszkań, sprzątaniem poremon-
towym, praniem tapicerek, dywanów, kompleksowym 
czyszczeniem aut. Przedsiębiorstwo świadczy również 
usługi krawieckie, takie jak: szycie ubrań na miarę, 
przeróbki gotowych ubrań, naprawa, szycie elementów 
garderoby, takich jak szale, czapki , szycie elementów 
wystroju wnętrz (poduszki , poszewki , firany, zasłony, 
obrusy), a także usługi haftu. Inicjatywa planuje rów-
nież produkcję ręcznie robionej biżuteri i oraz gadże-
ty reklamowe dla firm, opatrzone znakiem „Lokalny 
produkt rękodzielniczy”. Misją Przedsiębiorstwa Spo-
łecznego Inicjatywa jest wspieranie wszelkich działań, 
które mają doprowadzić do reintegracj i zawodowej 
i społecznej osób wykluczonych. Zadaniem Inicjatywy 
będzie nie tylko rozwiązywanie problemów socjalnych, 
ale przede wszystkim włączanie osób wykluczonych 
w działanie, do czynnego życia społecznego i zawodowe-
go. Osoby takie otrzymają szansę na usamodzielnienie 
się i uniezależnienie od instytucj i pomocy społecznej.

Przedsiębiorstwo 
Społeczne Inicjatywa

Siedziba:
Chudobczyce 27
64-423 Lubosz
Kontakt:
tel. 514 191 699
e-mail: siwbarka@interia.pl
fb.com/Stowarzyszenie-Integracyjne-WspólnotySIW-
-Barka-461994263894688

 Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Bar-
ka w ramach swojej działalności prowadzi ośrodek wy-
poczynkowy nad jeziorem. Dodatkowo oferuje rów-
nież usługi: krawiecko-szwalnicze. Stowarzyszenie 
zajmuje się także pielęgnacją terenów zielonych. Sto-
warzyszenie stworzyło dom wspólnoty dla osób bez-
domnych. Prowadzi dwa Centra Integracji Społecznej, 
w ramach których organizuje warsztaty aktywizujące. 
Stowarzyszenie pracuje także na terenie Zakładu Karne-
go we Wronkach, gdzie udziela doradztwa osadzonym.

Stowarzyszenie
Integracyjne 

Wspólnoty Barka
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Siedziba:
ul. Krotoszyńska 3
63-860 Pogorzela
Kontakt:
tel. 669 347 678
e-mail: laciata.wies@o2.pl
fb.com/laciata.wiesgluchow

 Stowarzyszenie zaprasza do wioski, w któ-
rej można zobaczyć, jak wyglądało życie 80 lat temu. 
Na jej terenie można m. in. wydoić sztuczną krowę, 
przejechać się bryczką, a także wziąć udział w szeregu 
warsztatów manualnych, takich jak malowanie por-
celany, zdobienie drewnianych krówek, wyplatanie 
z papierowej wikliny czy wytwarzania nabiału w spo-
sób domowy. Na terenie wsi znajduje się muzeum se-
rowarstwa oraz dawnych gospodarstw domowych. 
Łaciata Wieś organizuje kiermasze świąteczne, festyny 
rodzinne i turnieje. Misją Stowarzyszenia jest przyczy-
nienie się do ograniczenia ryzyka uzależnienia się spo-
łeczeństwa od wirtualnego życia i zaproszenie mło-
dych osób do zapoznania się z pięknem polskiej wsi.

Stowarzyszenie 
Łaciata Wieś

Siedziba:
Dominice 15
64-140 Włoszakowice
Kontakt:
tel. 691 682 507

 Spółdzielnia Socjalna „Kotwica”, została za-
łożona przez Stowarzyszenie „Pro-Activ” oraz Gminę 
Włoszakowice. Spółdzielnia zajmuje się gastronomią, 
w jej ofercie znajdują się obiady abonamentowe, usługi 
restauracyjne, kawiarniane oraz cateringowe. Ponadto 
„Kotwica” będzie organizować imprezy okolicznościo-
we i wieczorki taneczne. W Spółdzielni zatrudnienie 
otrzyma pięć osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, a więc osób bezrobotnych 
i z niepełnosprawnościami. Zatrudnione osoby będą 
współtworzyć przedsiębiorstwo społeczne w oparciu 
o swoją pracę, zasoby społeczne, kompetencje zawo-
dowe i stopniowe odbudowywanie swojego kapitału.

Spółdzielnia Socjalna 
Kotwica
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Siedziba:
ul. Osiedle Józefa Sułkowskiego 25 lok. 10
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 602 391 495
e-mail: fundacja.zyrafa.edukacja@gmail.com
www.zyrafa.org.pl

 Fundacja prowadzi szeroko pojętą działalność 
edukacyjną, jej głównym zajęciem jest prowadzenie 
szkoły przyjaznej dzieciom w spektrum autyzmu. Dzieci 
pracują w małych grupach lub samodzielnie, dzięki cze-
mu tempo pracy dostosowane jest do indywidualnych 
możliwości każdego dziecka, a dzieci z nieharmonijnym 
rozwojem mają możliwość wyrównywania swoich defi-
cytów. W edukacji Żyrafa stawia tylko na dobre i spraw-
dzone praktyki m.in. pedagogikę Marii Montessori, Ja-
nusza Korczaka. Szkoła znajduje się w budynku dawnej 
pastorówki w Wilkowicach. Fundacja prowadzi także 
edukacyjne spotkania w formie warsztatów dla rodziców 
i dzieci, wspierające funkcjonowanie w społeczeństwie.

Fundacja Żyrafa 
Edukacja Ponad Wszystko

Siedziba:
ul. Główna 1
64-030 Stare Bojanowo
Kontakt:
tel. 609 698 686
e-mail: fundacja@pomocinaczej.pl
fb.com/PomocInaczej2016
www.pomocinaczej.pl

 Fundacja organizuje imprezy plenerowe, wy-
darzenia dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Na terenie 
Fundacji znajduje się plac zabaw oraz mini zoo. Dodat-
kową atrakcją jest Przyczepa Bajkowe naleśniki (z go-
frami, naleśnikami i napojami) – do wynajęcia podczas 
imprez. Fundacja wspiera głównie dzieci i młodzież 
z terenów wiejskich – poprzez zajęcia animacyjne i hi-
poterapię. We współpracy ze szkołą w Starym Bojano-
wie brała udział w projekcie, podczas którego uczniowie 
nagrywal i filmy o tematyce patriotycznej. Nasza wizja, 
to żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymu-
ją równe szanse na start oraz mogą kształtować swo-
ją przyszłość zgodnie z zainteresowaniami. Poprzez 
pracę członków Fundacji chcemy zaangażować lokal-
ną społeczność do zwrócenia uwagi na dzieci w icho-
toczeniu, oraz na wagę ich rozwoju - takimi hasłami 
swoją Fundację promuje jej prezes, Michał Drzewiecki.

Fundacja
Pomóc Inaczej
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Siedziba:
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 507 191 987
e-mail: info@pro-musica.org.pl
fb.com/fundacjapromusica
www.pro-musica.org.pl

 Fundacja Pro Musica prowadzi odpłatne zaję-
cia z szeroko pojętej „kultury ciała” - zajęcia zachęca-
jące kobiety do bycia aktywną mamą, aktywną kobietą 
(zajęcia obejmują warsztaty z jogi dla kobiet i kobiet 
w ciąży, warsztaty z afrodance i taniec z dzieckiem 
w chuście). Dodatkowo, Fundacja oferuje zajęcia z jogi 
dla każdego, jogi rodzinnej, jogi 50+. Pro Musica ofe-
ruje również porady dietetyka. Fundacja Edukacyjna 
Pro Musica aktywizuje społeczność młodych matek, 
realizując projekty społeczne. Fundacja, angażuje się 
w aktywności w ramach edukacji artystycznej, organi-
zuje warsztaty jazzowe, współorganizuje również wiele 
koncertów muzyki jazzowej i klasycznej. Każda młoda 
mama może odkrywać macierzyństwo na swój własny 
sposób, nie próbując na siłę wpisywać się w stereotypy.

Fundacja Edukacyjna
Pro Musica

Siedziba:
ul. 55 Pułku Piechoty 34
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 536 723 598
e-mail: kontakt@zdrowanatura.pl
fb.com/fundacjazdrowanatura
www.zdrowanatura24.pl

 W ramach swojej działalności Fundacja Zdro-
wa Natura im. Roberta Roszczaka prowadzi sklep, w któ-
rym sprzedaje suplementy diety, preparaty zdrowotne, 
wodę alkaliczną, pochodzącą z jedynego naturalnego 
ujęcia w Polsce na Podkarpaciu, miody zdrowotne, ko-
smetyki naturalne. Dodatkowo, w sklepie istnieje moż-
liwość skorzystania z konsultacji irydologa, który dia-
gnozuje stan zdrowia z tęczówki oka. W swojej ofercie 
ma również sprzęt treningowy (smovey), a także eko-
logiczną żywność. Produkty oferowane przez Fundację 
można zakupić także za pośrednictwem sklepu interne-
towego. W ramach swojej działalności społecznej Fun-
dacja organizuje spotkania i szkolenia z mieszkańcami 
Leszna na tematy związane ze zdrowym stylem życia.

Fundacja Zdrowa Natura 
im. Roberta Roszczaka
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Siedziba:
ul. Słowiańska 25
64 -100 Leszno
Kontakt:
tel. 697 022 882
e-mail: omnes.leszno@gmail.com
fb.com/omnesspoldzielniasocjalna
www.omnesleszno.pl

Siedziba:
ul. Warszawska 26b 
64-360 Zbąszyń
Kontakt:
tel. 504 032 991
e-mail: poszukiwaczeenergii@op.pl
fb.com/Fundacja-Poszukiwacze-Energii-253907065287061

 Spółdzielnia Socjalna OMNES zajmuje się 
przedewszystkim pielęgnacją terenów zielonych. OM-
NES pielęgnuje ogrody klientów oraz zajmuje się na-
wożeniem i opryskami roślin. Oprócz standardowych 
działań świadczy również usługi bardziej wyspecjali-
zowane, takie jak: wertykulacja, areacja, przycinanie 
drzew, przekopywanie większych terenów glebogry-
zarką. Spółdzielnia oferuje również usługi takie jak: 
sprzątanie przy budynkach, sprzątanie ulic, pisanie 
programów komputerowych, projektowanie stron in-
ternetowych, tworzenie oprogramowania i nowych 
technologii komunikacyjnych. Działalność społeczna 
Spółdzielni Socjalnej OMNES polega głównie na two-
rzeniu przyjaznych warunków do pracy dla osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 Fundacja w ramach swojej działalności go-
spodarczej zajmuje się produkcją stacjonarnych łado-
warek zewnętrznych w kształcie roweru, które poprzez 
siłę mięśni użytkownika generują energię niezbędną do 
zasilenia telefonów komórkowych a także stworzenia 
hot-spotu. Produkt ten celowany jest przede wszyst-
kim dla dużych firm posiadających przestrzeń do re-
laksu, miast i gmin z miejscowościami turystycznymi 
a także do wszelakich firm sprzedających zewnętrzne 
siłownie. Poza powyższymi fundacja prowadzi rów-
nież drobne naprawy ślusarskie oraz naprawę sprzę-
tów elektronicznych. Fundacja Poszukiwacze Energii 
za swój cel statutowy obrało badania i rozwój techno-
logii odzysku energii z miejsc do tego nie stworzonych.

Spółdzielnia Socjalna 
Omnes

Fundacja 
Poszukiwacze Energii
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Siedziba:
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna
Kontakt:
tel. 781 581 216
e-mail: proactivrydzyna@interia.pl
fb.com/stowarzyszenieproactiv
www.wtzrydzyna.pl

 Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawo-
dowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi 
Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” zajmuje się wynajmem 
domków i pokoi oraz pola namiotowego w Domini-
cach. Dzięki rozwijaniu działalności powstały kolejne 
miejsca, w których osoby marginalizowane będą mogły 
podejmować zat rudnienie, pełnić społeczne role oraz 
odbudowywać swój potencjał jako pełnowartościowi 
członkowie społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzy-
szenie wspiera osoby z niepełnosprawnościami i zagro-
żone wykluczeniem zawodowym i społecznym. Prowa-
dzi dwie Spółdzielnie Socjalne osób prawnych, Centrum 
Integracj i Społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

Pro-activ

Siedziba:
ul. Gumna 16
64-420 Kwilcz
Kontakt:
tel. 510 105 951
e-mail: sekretariat@dsz-kwilcz.eu
www.dsz-diakonijna.pl

 Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spół-
ka Zatrudnienia prowadzi działalność w zakresie ob-
róbki metalu i krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług 
dla firmy Volkswagen, dla której wykonuje naprawy 
pojemników specjalistycznych i uniwersalnych. Dla 
tego samego klienta realizuje też zlecenia w zakresie 
szycia odzieży roboczej. Spółka wspiera w reintegracji 
społecznej i zawodowej swoich pracowników. Wspie-
ramy kształcenie zawodowe i nabywanie kwalifikacj 
i przez osoby wywodzące się ze środowisk dotknię-
tych długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawno-
ścią, uzależnieniem czy bezdomnością. Tym samym 
Przedsiębiorstwo pomaga osobom wykluczonym spo-
łecznie przezwyciężyć kryzysy i uczy, jak radzić sobie 
z różnego rodzaju problemami i trudnymi sytuacjami.

Przedsiębiorstwo Społeczne 
Diakonijna

Spółka Zatrudnienia
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Siedziba:
ul. Leszczyńskich 22
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 725 687 669
e-mail: spoldzielniavita@gmail.com
www.vita.spoldzielnie.org

Siedziba:
ul. Grochowiaka 6,
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 507 120 540
e-mail: biuro@fzcj.pl
www.fzcj.pl

 Vita to spółdzielnia, która prowadzi działalność 
usługową w gastronomii, zajmuje się przygotowywaniem 
obiadów, świadczy usługi cateringowe i obsługuje impre-
zy, a także dostarcza obiady dla dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych. Spółdzielnia swoją ofertę kieruje przede 
wszystkim dla emerytów, rencistów, seniorów oraz dzieci 
i studentów. Misją spółdzielni jest: „Obiad na każdą kie-
szeń, dla osób mniej zamożnych oraz zdrowy posiłek dla 
seniorów, dzieci i młodzieży.” W ofercie: obiady dwuda-
niowe z sokiem, codziennie inny zestaw obiadowy. Spół-
dzielnia socjalna Vita angażuje się również w akcje spo-
łeczne. Działa wraz ze Stowarzyszeniem Wygraj Siebie, 
które mieści się w tym samym budynku co Spółdzielnia.

 Fundacja świadczy profesjonalne doradz-
two w sferze usług finansowych i księgowych do-
stosowanych do potrzeb klienta. Działalność w tym 
zakresie ma na celu zwiększenie świadomości eko-
nomicznej oraz satysfakcji klienta ze sposobu dobo-
ru metod księgowania. Fundacja prowadzi cykliczne 
warsztaty sztuk walki i samoobrony a także inne dzia-
łania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

Spółdzielnia Socjalna 
Vita

Fundacja
Życie Cudem Jest

Siedziba:
ul. Floriana Marciniaka 47
64-000 Kościan
Kontakt:
tel. 601 177 862
e-mail: jolanta.gladka@onet.pl

 Spółdzielnia Socjalna TUTELA świad-
czy usługi opiekuńcze, szczególnie na terenie mia-
sta Kościana. Swoją kompleksową opieką obejmu-
ją osoby starsze, z niepełnosprawnościami oraz te 
znajdujące się w trudnej sytuacji. W swojej ofercie 
spółdzielnia ma także wynajem sprzętu medycznego.

Spółdzielnia Socjalna 
TUTELA 
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Siedziba:
Nowy Lubosz, ul. Betkowska 8
64-000 Kościan
Kontakt:
tel. 516 943 061
e-mail: bon.appetit.catering@op.pl
fb.com/bon.appetit.catering.koscian

 Spółdzielnia Socjalna Bon Appetit prowadzi 
działalność gastronomiczną. Organizuje imprezy okolicz-
nościowe, świadczy usługi cateringowe a także zajmu-
je się organizacją uroczystości rodzinnych i firmowych 
w Sali bankietowej Bon Appetit w Starych Oborzyskach 
k. Kościana lub w miejscu wskazanym przez Klienta. 
Świadczy także usługi gastronomiczne dla lokalnych 
przedszkoli i szkół podstawowych oraz szpitali. Spół-
dzielnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością oraz 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wspie-
ra je w powrocie do aktywności zawodowej. Ponadto 
włącza się w inicjatywy organizowane w społeczno-
ści lokalnej. Spółdzielnia jest laureatem w konkursie 
MRiPS Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 
2019 zajęła 3. miejsce w kategorii „Sukces rynkowy”.

Spółdzielnia Socjalna 
Bon Appetit
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Siedziba:
ul. Wolsztyńska 4, Mochy
64-234 Przemęt
Kontakt:
tel. 665 802 121
e-mail: kontakt@spoldzielniakonwalia.pl
fb.com/spoldzielniakonwalia
www.spoldzielniakonwalia.pl

 Spółdzielnia Socjalna Konwalia to spółdzielnia 
socjalna osób prawnych założona przez Gminę Przemęt 
oraz Fundację Centrum Aktywności. Spółdzielnia świad-
czy usługi głównie na terenie Gminy Przemęt. W ofer-
cie: działalność usługowa związana z zagospodarowa-
niem terenów zielonych, porządkowanie i karczowanie 
parków, wynajem kajaków na plaży w Osłoninie, sprzą-
tanie grobów, prace remontowo- budowlane oraz ma-
lowanie i renowacja obiektów, sprzątanie obiektów 
i pomieszczeń, wynajem auta z kierowcą. Poza prowa-
dzoną działalnością gospodarczą spółdzielnia realizuje 
również działania społeczne, m.in. warsztaty rękodziel-
nicze, zajęcia dla dzieci i młodzieży tematyczne na plaży, 
zajęcia tematyczne w ramach świąt Bożego Narodzenia 
czy Wielkanocy. Spółdzielnia jest laureatem w konkur-
sie MRiPS Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidar-
nej 2020 zajęła 1. miejsce w kategorii „Debiut roku”.
 

Spółdzielnia Socjalna 
Konwalia

Siedziba:
Lubiń, ul. Mickiewicza 3
64-010 Krzywiń
Kontakt:
tel. 728 999 271
e-mail: piotr.sosoliwa@wp.pl
fb.com/SOSLubin
www.sosoliwa.pl
fb.com/EventFabryka
www.eventfabryka.pl

 Stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju 
eventy, od kameralnych koncertów po duże imprezy 
masowe. Wynajmuje sprzęt rekreacyjny i nagłośnie-
niowy. Przyjmuje także grupy w wiosce tematycznej 
COOLturalna Wioska, gdzie uczy odwiedzających pod-
stawy zasad dobrego wychowania. Dodatkowo Sto-
warzyszenie prowadzi Muzeum Tercetu Egzotycznego, 
gdzie można również przenocować w specjalnie przy-
gotowanym apartamencie. Głównym celem Stowa-
rzyszenia jest zagospodarowanie czasu wolnego dzie-
ciom i młodzieży poprzez organizację półkolonii oraz 
wycieczek. Działacze Stowarzyszenia odwiedzają ze 
Słonecznymi Maskotkami placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze, oddziały dziecięce w lokalnych szpitalach. 

Stowarzyszenie
Oliwskie Słoneczko

Siedziba:
ul. Plac Niepodległości 3,
64-300 Nowy Tomyśl
Kontakt:
tel. 695 275 319
e-mail: kontakt@rozowakuznia.pl
fb.com/rozowakuznia
www.rozowakuznia.pl
www.wirtualnepieterko.pl

 Główną działalnością Spółki Różowa Kuźnia 
jest prowadzenie salonu gier wirtualnych. Salon posiada 
6 boksów do rozgrywki VR wyposażone w gogle Oculus 
Quest. Spółka oferuje wynajem indywidualny, a także 
ogranizację imprez grupowych, takich jak spotkania ro-
dzinne, spotkania ze znajomymi oraz wieczory panień-
skie czy kawalerskie. W swojej ofercie spółka posiada 
również warsztaty z zakresu programowania, robotyki 
oraz warsztaty mydlarskie. Posiadane przez Spółkę go-
gle pozwalają również na prowadzenie zajęć edukacyj-
nych dla dzieci i dorosłych. Dzięki nim można zostać 
częścią załogi Stacji Kosmicznej, poznać z bliska układ 
planetarny, czy też przenieść się do niezgłębionej dżun-
gli lub na dno oceanu i poznać żyjące tam stworzenia.

Różowa Kuźnia
Spółka z o.o. not for profit
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Siedziba:
Ul. Wrocławska 153A
63-800 Gostyń
Kontakt:
tel. 783 121 402
e-mail: sportywalkigostyn@interia.pl
fb.com/swgostyn

 Stowarzyszenie Klub Sportowy „Sporty Wal-
ki Gostyń” to klub sportowy w regionie gostyńskim. 
SWG prowadzi treningi dla wszystkich grup wiekowych, 
dzięki czemu na treningi mogą przychodzić osoby ma-
jące na celu poprawę formy fizycznej, naukę samoobro-
ny oraz dyscypliny, czy też ludzie chcący spróbować sił 
na ringach amatorskich, jak i zawodowych. SWG zrzesza 
30 zawodników boksu, w tym 8 kobiet. Zawodnicy zdo-
bywają liczne sukcesy, promując przy tym Sporty Walki 
Gostyń. Na 188 punktujących klubów bokserskich w Pol-
sce SWG zajmuje 7 miejsce. Natomiast w najmłodszej 
grupie wiekowej to najlepszy klub bokserski w Polsce. 
Celem SWG jest dbanie o prawidłowy rozwój psycho-
fizyczny przede wszystkim dzieci i młodzieży, oderwa-
nie ich od wirtualnego świata i zagospodarowanie ima 
czasu poprzez sport.  Wychowankowie klubu są uczeni 
profesjonalnego podejścia do sportu, przede wszystkim 
szacunku do przeciwnika i prawidłowego wykorzystania 
nabytych zdolności w życiu społecznym. Prowadzą dzia-
łalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzie-
ci i młodzieży (Boxing Kids), organizacji zajęć sportowych 
i rekreacyjnych dla dorosłych (Boks, Zdrowy Kręgosłup, 
Cross, ABT itd.), organizacji treningów indywidualnych 
z trenerem, organizacji Gal Sportów Walki oraz innych 
wydarzeń sportowych, transfery zawodników klubu, wy-
pożyczanie Klatko ringu wraz z obsługą i rozłożeniem. 

Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Sporty Walki Gostyń
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Siedziba:
ul. Gostyńska 41
64-000 Kościan
Kontakt:
tel. 667 175 217
e-mail: bunia.opieka@gmail.com
fb.com/bunia.opieka
www.bunia-opieka.pl

 Fundacja Aktywny Senior „Bunia” prowadzi 
w Kościanie Dzienny Dom Pobytu Bunia oraz całodobo-
wy dom opieki dla seniorów, osób niepełnosprawnych, 
niesamodzielnych, samotnych i chorych. Celem Fundacji 
jest zapewnianie dziennej i całodobowej opieki osobom 
starszym, niepełnosprawnym i wymagającym pomocy 
oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspaka-
jania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodziel-
ne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie 
w życiu społecznym. Seniorzy uczestniczą w zajęciach 
mających na celu podnoszenie ich aktywności życiowej, 
m.in. terapie zajęciowe – zajęcia plastyczne, muzyczne, 
ćwiczenia pamięci, usługi rehabilitacyjne, tańce integra-
cyjne, zajęcia o charakterze integracyjnym – wyciecz-
ki, spacery, festyny. Fundacja świadczy również usługi 
prawne i mediacyjne. Fundacja prowadzi wszechstronną 
działalności w zakresie aktywizacji osób starszych, w tym 
w ramach prowadzonych dziennych i całodobowych 
domów opieki, a także rehabilitacji indywidualnych, 
i grupowych. Poza opieką dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych Fundacja obejmuje wsparciem całą rodzinę. 

Fundacja Aktywny Senior 
Bunia

Siedziba:
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8
64-020 Czempiń
Kontakt:
tel. 608 350 823
e-mail: lmakowska@o2.pl
fb.com/Spoldzielnia.Atu

 Spółdzielnia Socjalna ATU świadczy usłu-
gi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opie-
kuńcze. Kompleksową opieką obejmuje osoby star-
sze, z niepełnosprawnościami, czy znajdujące się 
w trudnej sytuacji. Ponadto oferuje sprzątanie miejsc 
biurowych i domów, prace porządkowe. Oferuje 
również usługi kosmetyczne, wykonywane przez li-
cencjonowaną kosmetolog. „Podjęcie działalności 
w tych branżach wynika z posiadanego doświadczenia 
członków założycieli” – wyjaśnia Lucyna Makowska. 
Spółdzielnia prowadzi również usługi informatyczne.

Spółdzielnia Socjalna 
ATU 

Siedziba:
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń
Kontakt:
tel. 601 066 070
e-mail: spoldzielniasocjalnaarka@gmail.com
www.arka.spoldzielnie.org

 Celem działalności spółdzielni jest pomoc spo-
łeczeństwu, a zwłaszcza ludziom o niskim statusie spo-
łecznym; osobom starszym; chorym; dzieciom i młodzie-
ży, rodzinom, kobietom. Spółdzielnia świadczy głównie 
usługi związane z praniem, czyszczeniem i sprzątaniem 
zarówno w firmach jak i u klientów indywidualnych.

Spółdzielnia Socjalna 
Arka
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Siedziba:
ul. Zbąszyńska 1, 
62-065 Grodzisk Wlkp.
Kontakt:
tel. 500 439 254
e-mail: spoldzielniasocjalnana5@interia.pl
fb.com/Spółdzielnia-Socjalna-Na-Piątkę-1350580045020546

 Spółdzielnia socjalna Na Piątkę prowadzi pie-
karnię oraz kawiarnię. Zajmuje się sprzedażą detalicz-
ną pieczywa i wyrobów cukierniczych Piekarni Piotr 
Gwóźdź. W swojej ofercie posiada również własno-
ręcznie wykonywane kanapki, musli, świeżo wyciskane 
soki oraz naleśniki. Oferują również usługi cateringowe. 
Spółdzielnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i fizyczną. Działa na rynku od 2017 roku. 

Spółdzielnia Socjalna 
na 5
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Siedziba:
ul. Jana Pawła II 9
64-100 Leszno
Kontakt:
tel. 661 405 760 
e-mail: biuro@adj-fundacja.pl
www.adj-fundacja.pl 

 Fundacja prowadzi szeroko pojętą działalność 
edukacyjną, jej głównym zajęciem jest prowadzenie zajęć 
językowych w Lesznie oraz Gostyniu. Fundacja prowadzi 
edukacyjne spotkania w formie warsztatów dla rodziców 
i dzieci, wspierające funkcjonowanie w społeczeństwie 
oraz rozwijające umiejętność posługiwania się językami 
obcymi. W swoich działaniach kładzie nacisk na naukę 
przez zabawę, rozwój umiejętności poznawczych z ogra-
niczeniem korzystania ze smartfonów i tabletów. Dzia-
łalność społeczna Fundacji polega na tworzeniu przy-
jaznych warunków pracy dla osób z różnych względów 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.

Fundacja Edukacyjna 
ADJ

Siedziba:
Kłoda 97
64-130 Kłoda
Kontakt:
tel. 601 816 169
e-mail: zielonakloda@gmail.com
fb.com/ZielonaKloda
www.zielonakloda.spoldzielnie.org

 Spółdzielnia Zielona Kłoda zajmuje się pielęgna-
cją terenów zielonych, porządkowaniem placów, parków, 
ulic oraz sprzątaniem pomieszczeń przemysłowych. Spół-
dzielnia w swojej ofercie posiada również usługi transpor-
towe busami 8 i 9 osobowymi. W trakcie sezonu zimowe-
go spółdzielnia oferuje kompleksowe usługi porządkowe 
typu odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem, natomiast 
podczas trwania roku szkolnego prowadzi usługi w za-
kresie kontroli ruchu drogowego nadzorując przejścia 
dla pieszych w okolicach szkół – czyli tzw. „Pana Stopka”. 
Spółdzielnia prowadzi swoją działalność od 2013 roku.

Spółdzielnia Socjalna 
Zielona Kłoda

Siedziba:
ul. Adama Przyjmy Przyjemskiego 35
63-900 Rawicz
Kontakt:
tel. 605 902 203
e-mail: smak-bistro@o2.pl
fb.com/SMAK.BISTRO

 Spółdzielnia prowadzi usługi gastronomicz-
no-cateringowe. Na co dzień zajmuje się dostarcza-
niem posiłków regeneracyjnych, obiadów dla szkół 
oraz wyżywienia do przedszkoli. Spółdzielnia Socjal-
na Smak Bistro działa na rawickim rynku od 2017 
roku, przez ten czas nawiązała współpracę z wieloma 
firmami i placówkami edukacyjnymi. Posiada rów-
nież szeroką ofertę cateringową dla osób fizycznych. 

Spółdzielnia Socjalna 
Smak Bistro



Wydanie katalogu realizowane jest w ramach projektu pn.: “Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim
na lata 2019-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


