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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
CENTRUM ZABAW PRZYGODA

Plac Wolności 1
89-320 Wysoka

721 479 084

karolina.lisowska09@interia.pl

W ofercie Centrum znajdują się: warsztaty tematyczne, przyjęcia
urodzinowe, sala zabaw wraz z mini kawiarnią, animacje u klienta
podczas eventów i uroczystości rodzinnych czy baliki i zabawy
taneczne.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
DZIAŁAJMY RAZEM

ul. Poznańska 35A
64-761 Krzyż Wlkp.

795 928 338

marcinfilipczak6072007@wp.pl

Działalność Spółdzielni obejmuje: pielęgnację zieleni, konserwację
terenów zielonych, prace budowlano-remontowe.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
GARDEN-HOUSE

ul. Kręta 10
64-730 Miały

607 983 195

joanna.nawrot82@gmail.com

Spółdzielnia zajmuje się produkcją drewna opałowego i tarcicy.
Działa również w branży ogrodniczej i oferuje usługi dekarskociesielskie.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BREI
MAR

Margońska Wieś 19
64-830 Margońska Wieś

728 812 013
728812021

breimar@wp.pl

www.brei-mar.pl

Spółdzielnia Socjalna "Brei-Mar" działa w branży budowalnej tj.
buduje domy, adaptuje pomieszczenia, przeprowadza remonty
domów i mieszkań.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CERAMIK

ul. Kościelna 9
64-830 Margonin

506 363 160

asiaherec@wp.pl

www.spoldzielniaceramik.pl

Oferta Spółdzielni obejmuje: druk i haftowanie na produktach
reklamowych, zdobienie ceramiki, pielęgnacją zieleni oraz usługi
remontowo-budowlane.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE
HORYZONTY

ul. Zygmunta Starego 1
64-920 Piła

www.nowehoryzonty.info

Opieka na osobami starszymi i niepełnosprawnymi, rehabilitacja w
środowiskach domowych, mała gastronomia, edukacja (szkolenia
dla osób starszych, opiekunów faktycznych), organizowanie
wydarzeń kulturalnych.

791 904 722

nowe.horyzonty@op.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNE
SZANSE

Zofiowo 66
64-700 Czarnków

784 833 475

rowne.szanse@op.pl

www.rowneszanse.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna "Równe Szanse" działa na rynku od 2013r.
Zajmuje się usługami na terenach zielonych, w ofercie posiada
również usługi sprzątające, a także usługi opiekuńcze osób
starszych i niesamodzielnych oraz specjalistyczne usługi
rehabilitacyjne.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STARA
ŁUBIANKA

ul. Kościuszkowców 2A
64-932 Stara Łubianka

600023799
731 471 071

ss.staralubianka@wp.pl

www.staralubianka.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna zajmuje się: dowozem, sprzątaniem,
cateringiem.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŚWIT
DOBRY

Dźwierszno Małe 56
89-310 Łobżenica

609 200 914

switdobry@wp.pl

www.switdobry.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
WSPÓLNY SUKCES

ul. Janowiecka 8
62-100 Wągrowiec

790 208 455

wspolnysukces@wp.pl

www.wspolnysukces.spoldzielnie.org

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA
PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

602 297 920

zielona.pila@wp.pl

www.zielonapila.pl

Prace pielęgnacyjne na terenach zieleni. Prace porządkowe.
Sprzątanie specjalistyczne.

MANUFAKTURA DOBRYCH USŁUG
SP. Z O. O.

ul. Dąbrowskiego 8D
64-920 Piła

669 500 131
607 060 521

m.d.u.produkcja@gmail.com

www.manufaktura.pila.pl

Spółka zajmuje się szyciem toreb, plecaków itp. oraz haftem
komputerowym.

FUNDACJA CENTRUM
AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

ul. Krańcowa 2
64-930 Szydłowo

501 017 723

cao@onet.eu

www.rarus.eu

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU
CENTRUM WSZECHŚWIATA

ul. Powstańców Wlkp. 39
64-730 Rosko

790 799 290

fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com

www.fundacjacentrumwszechswiata.pl

FUNDACJA IM. JANA BANACHA

ul. Szkolna 4
64-850 Kruszewo

882 895 344

biuro@farmawita.pl

www.farmawita.pl

Spółdzielnia Socjalna "Świt Dobry" specjalizuje się w usługach
cateringowych, organizacji imprez, transporcie spożywczym.
Spółdzielnia działa od 2013 roku.
Spółdzielnia działa w trzech segmentach: segment pielęgnacji
terenów zielonych, segment usług sprzątających, segment
współpracy z biznesem. Ideą spółdzielni jest tworzenie stałych
miejsc pracy dla osób narażonych na wykluczenie. W chwili obecnej
spółdzielnia zatrudnia 32 osoby.

Przy Fundacji działa PS „KAYAK OK” zajmujące się pielęgnacją
terenów zielonych, wypożyczaniem kajaków oraz organizacją
spływów na rzekach Północnej Wlkp. i Pomorza obsługiwanych
przez wykwalifikowanych instruktorów turystyki kajakowej.
Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży oferując naukę biegłego
czytania, organizując urodziny z eksperymentami, półkolonie, a
także pobudzając młodzież do aktywności poprzez samodzielne
tworzenie projektów społecznych.
Prowadzimy działalność gastronomiczną- inkubator przetwórstwa
lokalnego oraz szkolenia. Obiekt wynajmowany posiada salę
wykładową oraz konsumpcyjną. Dodatkowo prowadzimy parking w
Pile na 100 pojazdów.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA

ul. Widokowa 1
77-400 Złotów

519 723 793
512 977 766

FUNDACJA ROZWOJU PÓŁNOCNEJ
WIELKOPOLSKI

ul. Krańcowa 2
64-930 Szydłowo

501 017 723

FUNDACJA CATCH UP

ul. Janowiecka 8
62-100 Wągrowiec

Fundacja Złotowianka zajmuje się sprzedażą w sklepie
stacjonarnym i internetowym, działalnością eventową, prowadzi
wypożyczalnie sprzętów eventowych, rozpowszechnia w Polsce
RaceRunnning.
Przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi sprzątające i
porządkowe oraz pielęgnacji terenów zielonych, w tym wycinki
drzew i krzewów oraz usługi rębakiem do drewna.

kontakt@fundacjazlotowianka.pl

www.fundacjazlotowianka.pl
www.zlotowiankahelp.pl

606912714

fundacja.catch.up@gmail.com

www.catch-up.pl

Fundacja prowadzi usługi szkoleniowe.

FUNDACJA SOWELO

ul. Różana Droga 1a
64-920 Piła

729 606 416

biuro@sowelo.net.pl
sklep@eco-india.pl

www.sowelo.net.pl
www.eco-india.pl

PS „Eco-India” działające przy Fundacji zajmuje się internetową
sprzedażą hurtową i detaliczną oferując hinduską naturalną
żywność, naturalne suplementy i kosmetyki oraz akcesoria
odzieżowe, takie jak jedwabne szale indyjskie.

BEAT IT SP. Z O.O.

Dzierżążno Małe 62
64-730 Wieleń

691 941 725

info@beatit.tv

www.beatit.tv

Spółka zajmuje się głównie edukacją muzyczną oraz marketingiem.
Działa również jako producent suszu grzybów, owoców i warzyw.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKADIO

Ul. Osiedle Smolary 1
64-820 Szamocin

696 174 053

spn.s.arkadioszamocin@op.pl

www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielniasocjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/

FUNDACJA WIĘCEJ Z ŻYCIA

Osiedle Przy Skrzyżowaniu
Rzek 1A/6
62-100 Wągrowiec

511 093 888

fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl

www.wiecej-z-zycia.pl

FUNDACJA FABRYKA DOBRA

ul. Młodych 30
64-920 Piła

506 121 996

pawel.ladzinski@opusdesign.pl

www.facebook.com/Fundacja-Fabryka-Dobra107467054110303/

FUNDACJA NIEZALEŻNI

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

794 993 008

e.perlinska@eprojekty.info

FUNDACJA DRAWSKIE KAJAKI

Przesieki 26
64-761 Krzyż Wlkp.

506 169 933

info@drawskie-kajaki.pl

www.drawskie-kajaki.pl

STOWARZYSZENIE
KLINIKA JEŹDZIECKA
ODDZIAŁ W STAWNICY

Stawnica 27
77-400 Złotów

608 667 057

klinika.konie@interia.pl

www.klinikakonie.pl

STOWARZYSZENIE GREEN HOUSE

ul. Matejki 3c/23
64-980 Trzcianka

692 570 203

stowarzyszeniegreenhouse@gmail.com

Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem działalności usługowej.
Świadczy usługi z zakresu ogrodnictwa oraz wypożyczenia sprzętu
ogrodniczego. Stowarzyszenie Green House realizuje z zakresu
realizacji szkoleń.

FUNDACJA PRACOWNIA
PRZYTULNA

ul. Spacerowa 21
64-920 Piła

692 320 220

pracownia@przytulna.com.pl
jarek@mojazu.pl

Fundacja zajmuje się produkcją ciast i tortów oraz cateringiem dań
wytrawnych.

OGÓLNOPOLSKIE
STOWARZYSZENIE ARKA NOEGO W
GŁOMSKU

Głomsk 1,
77-424 Zakrzewo

783 186 204

centrum-arka@wp.pl

Główna działalność Stowarzyszenia to obsługa medyczna, usługi
budowlane, usługi związane z utrzymaniem zieleni, a także usługi
porządkowe.

FUNDACJA SPOŁECZEŃSTWO I
GOSPODARKA

ul. Cedrowa 22
62-100 Kobylec

603 933 732

bondyra@amu.edu.pl

sig.info.pl

Spółdzielnia głównie gotuje obiady abonamentowe dla osób
indywidualnych, jak i dla szkół i przedszkoli. Zajmuje się pielęgnacją
terenów zieleni oraz sprzątaniem. W najbliższym czasie otworzy
salę pod wynajem na imprezy okolicznościowe.
Fundacja "Więcej z Życia" zajmuje się organizacją usług
opiekuńczych. Dodatkowo zajmuje się szkoleniami kwalifikacyjnymi
m.in.: opiekun osób zależnych i niepełnosprawnych, asystent osób
niepełnosprawnych.
Fundacja Fabryka Dobra w ramach swojej działalności prowadzi
usługi gastronomiczne i cateringowe oraz zajmuje się produkcją
szkła laminowanego z grafiką.
W ramach działalności Fundacja świadczy usługi z zakresu: prac
administracyjnych, sekretarskich, biurowych, zarządczych,
doradztwa informatycznego, rekrutacji oraz rozliczania projektów
unijnych.
Fundacja świadczy usługi noclegowe (w tym camping) i
gastronomiczne blisko natury - Drawieńskiego Parku Narodowego.
W ramach rekreacji w swojej ofercie ma także organizowanie
spływów kajakowych.
Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem: jazd konnych,
hipoterapii, treningów w paraujeżdzeniu i parapowożeniu dla osób
z niepełnosprawnościami, ale także dla osób pełnosprawnych;
obozów jeździeckich; kolonii i półkolonii "w siodle".

Prowadzenie portalu z materiałami edukacyjnymi dla szkolnictwa
branżowego - sprzedaż e-materiałów edukacyjnych,
upowszechnianie materiałów edukacyjno-szkoleniowych.

FUNDACJA MIODOSTAN

FUNDACJA MOTOCAR

FUNDACJA NATURALNIE PIĘKNI

Wapniarnia Trzecia 3
64-980 Trzcianka

Margońska Wieś 19
64-830 Margonin

ul. Wiejska 28/6
64-720 Lubasz

792 095 222

wapniarniatrzecia@gmail.com

728 812 013

karolas.88@o2.pl

513 014 744

fundacjanaturalniepiekni@gmail.com

Główna działalność fundacji opiera się na: edukacji ekologicznej,
warsztatach ogrodniczych i florystycznych, usługach ziemnych
(prace mini traktorem, przygotowywanie terenów pod nasadzenia),
wykonywaniu łąk kwietnych.
Fundacja zajmuje się prowadzeniem usług warsztatu
samochodowego. Prowadzi też sklep motoryzacyjny, gdzie klienci
mogą zakupić podst. części i akcesoria samochodowe, łącznie ze
środkami do pielęgnacji aut. Prowadzi też usługę dojazdu do klienta
w przypadku awarii aut na drodze.
Fundacja prowadzi działalność w zakresie ciesielstwa i stolarstwa,
wykonując m.in. więźbę dachową, altany i wiaty, stoły z litego
drewna oraz deski do gastronomii. Fundacja zajmuje się także
produkcją i sprzedażą naturalnych kosmetyków.

