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Misja na święta: 

prezenty z misją!

Zachęcamy, zapraszamy 
inspirujemy  —  nasze 
prezenty różnią się od 
tych, które można kupić 
w każdym markecie. 

Po pierwsze tym,  że są niepo-
wtarzalne. Inne niż standardo-
we. Dlaczego? Najważniejszym 
powodem jest to, że zostały 
przygotowane przez podmio-
ty, dla których zajmowanie się 
biznesem nie jest celem sa-
mym w  sobie. Są to fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie 
socjalne, które, mówiąc bardzo 
ogólnie, mają misję robienia 
czegoś dobrego w  otoczeniu. 
I  ta misja jest dla nich naj-
ważniejsza. Pracują z  osobami 
niepełnosprawnymi, prowa-
dzą nietypową edukację dzieci 
i  dorosłych, zachęcają innych 
do aktywności sportowej czy 
turystycznej…  Niektóre swoje 
usługi czy produkty sprzedają 
po to, żeby mieć pieniądze na 
swoje działanie. I  to musimy 
powiedzieć wyraźnie: każdy 

zarobiony gorsz przeznaczają 
na swoje cele, na co, co jest dla 
nich najważniejsze. Kupując 
świąteczny prezent dla dzieci, 
żony, męża, babci – kogokol-
wiek – od podmiotu społecz-
nego, wspierasz realizację jego 
misji. 
Może to banalne, ale tak jest: 
Święta to doskonała okazja, 
żeby przy okazji  kupowania 
upominków dla najbliższych, 
wesprzeć te organizacje, które 
na co dzień, przez cały rok, po-
magają innym. 
Na przykład, dzięki organizacji 
przyjęcia urodzinowego w jed-
nym ze stowarzyszeń, niepełno-
sprawne dzieciaki będą miały 
bezpłatną terapię (oczywiście, 
w jakiejś części). Albo, jeśli ku-
pisz bombki przygotowane 
przez osoby niepełnosprawne, 
to latem wyjadą oni na wy-
cieczkę. Lub, kupując portret 
od jednej z  fundacji zyskasz 
niepowtarzalny prezent, a mło-
dzież będzie miała możliwość 
wzięcia udziału w bezpłatnych 

warsztatach artystycznych. Tak 
to działa. Żadna złotówka się 
nie zmarnuje. 
Prezentem może być nie tylko 
produkt, ale także bon na usłu-
gę: mycie samochodu, przyjęcie 
urodzinowe, sesja fotografi cz-
na… Zobaczcie sami, ile mamy 
dla Was propozycji!
Są jeszcze spółdzielnie socjalne, 
czyli niewielkie przedsiębior-
stwa, stworzone przez grupy 
osób, które zdecydowały, że 
chcą razem pracować, a  tak-
że zatrudniać tych, którym na 
rynku pracy jest najtrudniej. 
Oferują swoje usługi na ryn-
ku, wspierają się, a przy okazji 
pokazują, że warto działać na 
własną rękę. A  zysk również 
przeznaczają na ważną spo-
łecznie pomoc, np. osobom bez-
robotnym lub niepełnospraw-
nym. Żeby były samodzielne 
na rynku pracy.  Dlatego jeśli 
zamawiasz ciasto na święta, 
podpowiemy Ci, kto piecze naj-
lepsze, domowe. Albo jeśli nie 
wiesz, co podarować tacie, kup 

mu voucher na ręczne mycie 
samochodu, będzie zachwyco-
ny. A  pewna spółdzielnia so-
cjalna wykona to zadanie na 5 
z plusem. 
Dlatego nasze przesłanie przed 
tegorocznymi świętami jest 
proste: podejmując się wdzięcz-
nej roli Mikołaja, zastanów się 
nie tylko, co kupisz w  prezen-
cie, ale także od kogo. I dlaczego 
będzie to naprawdę wyjątkowy 
prezent.
Gazeta wydawana jest przez 
Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej 
w Zielonej Górze

www.spolecznelubuskie.pl 
tel. 607 041 779
mail: owes@fundacjacp.org
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Fundacja Lubuska Pętla Kul-
turalna zajmuje się promocją 
regionu lubuskiego jego tra-
dycji kulinarnych, produktów 
tradycyjnych, enoturystyki. 
Wspieramy i  pomagamy ma-
łym wytwórcom regionalnym 
w  rozpoczęciu i  zalegalizowa-
niu swojej działalności.
Prowadzimy warsztaty i  targ 
produktów tradycyjnych Lu-
buska Spiżarnia. Lubuska Spi-
żarnia (targ produktów trady-
cyjnych) jest czynna w  każdą 
sobotę od 8:00 do 13:00. Można 
u nas zaopatrzyć w wszelkiego 
rodzaju produkty tradycyjne 
z naszego województwa: ręko-
dzieło, sery, wędliny, miody, 
oleje.

Fundacja Lubuska 
  Pętla Kulturalna

Adres:Zaułek Artystów 
„Piwnica Winiarska”

ul. Fabryczna 13b65-001 Zielona GóraOsoba kontaktowa: Adam Mocny

adam.mocny1@gmail.com
tel. 607877874



Spółdzielnia Socjalna 
Miętowy Królik 

Art Studio

piernik

7 zł

renifer
wianek

od 70 zł

poduszka
imię, 

metryczka

60 zł

anioł

55 zł

owca

35 zł

konik
na biegunach

25 zł

fartuszek
rękawica

55 zł
haft

Spółdzielnia powstała wio-
sną 2014 roku jako pomysł na 
„babski  biznes”. Stworzyły go 
mamy, które wypadły z rynku 
pracy po urodzeniu dzieci. Zaj-
mują się zabawkami i  deko-
racjami hand made, realizują 
indywidualne projekty i orga-
nizują warsztaty artystyczne. 
Starają się, by wszystko co 
u  nich powstaje, było piękne, 
przyjazne i wyjątkowe.
Zakupów można dokony-
wać w  sklepie przy ul. Łuka-
siewicza 2, 66-100 Sulechów, 
czynne w  godz. 9.00-18.00 od 
poniedziałku do piątku, w so-
botę w godz. 10.00-14.00 ( z wy-
jątkiem sobót wyjazdowych 
na targi i kiermasze) lub przez 
FB: „Miętowy Królik – Art. Stu-
dio”,  tel.: 690 003 602.



Fundacja
Boczne Drogi 

Na naszej stronie oferujemy 

też  książki zmieniające spojrze-

nie na dzieci, wychowanie, edu-

kację i relacje międzyludzkie. 

KONTAKT: 
Justyna Dermont-Owsińska 

fundacja@bocznedrogi.org 

+48 783 983 363 
http://bocznedrogi.org



Stowarzyszenie 
 Podajmy sobie ręce

bombki

25 zł

Jesteśmy stowarzyszeniem 
działającym na terenie gminy 
Lipinki Łużyckie już 10 lat. Na-
szym głównym celem statu-
towym jest podtrzymywanie 
tradycji rodzinnych, państwo-
wych i  kościelnych. Stwo-
rzyliśmy kalendarz imprez 
i  imprezy w  nim zawarte od-
bywają się każdego roku. Jest 
to między innymi Powiatowy 
Festiwal Piosenki Biesiadnej, 
Gminny Przegląd Kolęd i  Pa-
storałek, Święto pieczonego 
ziemniaka, majowe spotkanie 
rodzin, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Mamy, Dzień Dziecka. 
Organizujemy wycieczki ro-
werowe, piesze i  wyjazdowe. 
Spotykamy się, aby uczcić 
święta kościelne i państwowe 
oraz  staramy się uczyć czegoś 
nowego. Nasza działalność jest 
społeczna. 

wyroby 
szydełkowe

7 zł

deseczki 
z sentencjami

10 zł

stroiki

10 zł

Co proponujemy?• bombki 25 zł• wyroby szydełkowe 7 zł• fi gurki z drewna 2 zł• deseczki z sentencjami 10 zł• stroiki 10 zł• świąteczne serduszka 5 zł• sianko 2 zł• kartki 5 zł• pierniczki lukrowanie na choinkę (cena do uzgodnienia)



W  2014 r. sulęciński Warsztat 
Terapii Zajęciowej  obchodził  
jubileusz 20-lecia istnienia. 
To właśnie rodzice niepełno-
sprawnych dzieci w 1994 roku 
zainicjowali powstanie tej pla-
cówki. Działa tu dziewięć pra-
cowni: krawiecka, kulinarna, 
multimedialna, stolarska, pla-
styczna, gospodarcza, technik 
różnych, gospodarstwa domo-
wego oraz rehabilitacji zdro-
wotnej. W  zajęciach prowa-
dzonych przez instruktorów, 
w  poszczególnych pracow-
niach, w  zakresie nabywania 
lub przywracania umiejętno-
ści niezbędnych w  życiu co-
dziennym biorą udział doro-
słe osoby niepełnosprawne.

Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu 
„Razem” w Sulęcinie

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu „Razem” 

w Sulęcinie
ul. Lipowa 16 C
Sulęcin, 69-200
Tel. 95 755 44 84



Zamówienia: Ewa Lipnicka, 

tel. 669589099, e-mail: ewa900i@gmail.com

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, 

Sztuki i Edukacji Stell a Polaris 
w Sulechowie

Obrazki 
w formacie 15x21

40 zł  
za 

sztukę



Fundacja 
Spełnienie

Fundacja działa od grudnia 2011 r. i  wspiera osoby za-
grożone ubóstwem,  patologią i  wykluczeniem spo-
łecznym. Zajmujemy się działaniami  edukacyjnymi, 
udzielamy dzieciom korepetycji, rozwijamy ich pasje, 
prowadzimy zespół muzyczno-wokalny NO TO CO, or-
ganizujemy  kolonie, wycieczki edukacyjne. Duży na-
cisk kładziemy na działania  wolontarystyczne i  pro-
mocję wolontariatu jako dobry sposób na pozyskanie 
nowych doświadczeń, poznanie nowych przyjaciół, spotka-
nie się z ciekawymi ludźmi, jako szansę na udział w szkole-
niach, warsztatach, rozwijanie pasji, ale i wrażliwości i em-
patii. Prowadzimy magazyn z darami, z którego skorzystać 
może każdy. Magazyn otwarty jest trzy razy w  tygodniu 
i prowadzą go nasze wolontariuszki seniorki.
Bierzemy udział w  festiwalach, konferencjach, organi-
zujemy również różnego rodzaju eventy, działamy na 
rzecz   dzieci, młodzieży i seniorów. Prowadzimy szkolenia 
na temat wolontariatu i tego jak pomagać.

Stowarzyszenie Po Prostu Pracownia Rozwoju Osobistego

Ośrodek terapii i biuro stowarzyszenia ul. Sienkiewicza 1, Słubice

Czynne pon. i śr. 10.00-14.00
wt. 17.00-19.00
Tel. 530 002 016 (w godzinach otwarcia biura)

biuro@stowarzyszeniepoprostu.com

KUP  ŚWIĄTECZNE OZDOBY – WESPRZYJ FUNDACJĘ
 Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony 

na cele statutowe fundacji.FUNDACJA SPEŁNIENIE – SZPROTAWA

Kontakt:
www.fundacja-spelnienie.pl

Edyta Czeczkova 
600 991 353

Stowarzyszenie Po Pr ostu



Warsztat Terapii Z ajęciowej
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach

Warsztat Terapii Zajęciowej 
przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Żarach
ul. Boh.Getta 19
68 – 200 Żary



Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z  Zespołem Do-
wna w Zielonej Górze działa już od prawie 17 lat 
zrzeszając około 50 rodzin z całego województwa 
lubuskiego. Celem Stowarzyszenia jest niesienie 
wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzi-
nach życia osobom niepełnosprawnym, zwłasz-
cza z  Zespołem Downa, osobom zagrożonym 
marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom 
lub prawnym opiekunom. Jesteśmy organizacją 
non-profi t, która swoją działalność opiera na 
pracy społecznej ogółu członków. Realizujemy 
nasze cele poprzez organizowanie i  prowadze-
nie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 
edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i  rekre-
acyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczegól-
ności z Zespołem Downa. W 2015 r. w ramach Sto-
warzyszenia została utworzona Grupa Wsparcia 
Dla  Rodziców, którzy właśnie dowiedzieli się, że 
ich dziecko ma Zespół Downa.

Stowarzyszenie Pr zyjaciół Osób 
z Zespołem Downa

kalendarza

20 zł

5-15 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Kontakt:
+48 603 217 620+48 603 192 191zespoldowna@op.pl

Adres:
Os. Pomorskie 10b/465-548 Zielona Góra

20 zł

10 zł



Stowarzyszenie 
Człowiek w Potr zebie

Stowarzyszenie Człowiek 

w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski

Organizacja pożytku publicznego

ul. Walczaka 42

66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: +48 95 725 87 76

tel.: +48 95 725 77 72

fax: +48 95 725 77 71

warantosz@poczta.gazeta.pl

www.wtz.com.pl



Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
DALEJ RAZEM

POMOCE TERAPEUTYCZNE
Nasza fi rma zajmuje się sprzedażą pomocy tera-
peutycznych, prowadzi szkolenia przygotowują-
ce do pracy z  osobami z  autyzmem, posiadamy 
fi lmy instruktażowe oraz bogatą bazę grafi k 
i zdjęć EdWord.
Pomoce terapeutyczne dostępne są na stronie:
https://edu.dalejrazem.pl/
Można je nabyć bezpośrednio w siedzibie fi rmy:
Zielona Góra
ul. Sienkiewicza 10
tel. 782 025 219

DRUKARNIA INTERNETOWA

Posiadamy własną drukarnię internetową.
https://wydrukujemy.to/

Kupuj i daj pracę 
osobom z autyzmem! 



Odrzańska Spółdzienia Socjalna

ul. Piastów 10 e

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. biuro 695-574-841 

email: biuro.spoldzielni@wp.pl

godziny otwarcia: 9:00-15:00

od poniedziałku do piątku

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna

Wielobranżowa 
Spółdzielnia 

Socjalna Eden

Spółdzielnia przygotowuje obiady dwudaniowe dla dzieci i młodzie-
ży ze szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kożuchów. W loka-
lu „Eden” są wydawane  posiłki dla osób dorosłych z miasta i gminy 
Kożuchów skierowanych przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Spółdzielnia zajmuje się również sprzątaniem klatek schodowych.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, komunie, imieniny, jak 
również świadczymy usługi cateringowe na zewnątrz – bankiety, 
konferencje.
Oferta spółdzielni:
• dania obiadowe – od 8,50 zł
• catering – bankiety, konferencje, seminaria, inne
• komunie 
• przyjęcia okolicznościowe – od 65 zł/os.
• stypy – od 20 zł/os.
• wesela – od 100 zł/os.
• sprzątanie klatek schodowych i zieleńców

ul. Anny Haller 1,

Kożuchów 

tel. 792 958 343

Ciasta

50 zł
/ blacha

Czyszczenie 
dywanów 

7 zł
/mkw



Stowarzyszenie Miłośników 
Dr oszkowa

Stowarzyszenie Miłośników 

Droszkowa
Droszków, ul. Słoneczna 6, 
66-003 Zabór 
Prezes Zofi a Kulikowska
tel. 693 061 064
e-mail
zofi a.kulikowska@neostrada.pl

Wiceprezes Wioletta Pawlak

tel. 663 650 744
e-mail wiol-mar@wp.pl

Stowarzyszenie Miłośników 
Droszkowa zostało powołane 
w 2004 r. Od 2006 roku jest człon-
kiem zwyczajnym Związku Lubu-
skich Organizacji Pozarządowych 
w  Zielonej Górze, a  od 2007 roku 
członkiem Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Między Odrą a  Bobrem” 
z siedzibą w Zaborze. 
1.IX.2005 r. SMD założyło Społecz-
ną Szkołę Podstawową dla klas 
I-III, a  od 1.IX.2006 działalność 
oświatowa została rozszerzona 
o  oddział  przedszkolny, dla któ-
rych było organem prowadzącym 
do 30 czerwca 2015 r. 
Aktualnie Stowarzyszenie prowa-
dzi przygotowania do uruchomie-
nia przedszkola w  miejscowości 
Przytok, gmina Zabór.  
Poza prowadzeniem placów-
ki oświatowej SMD przez okres 
swej działalności zrealizowało 52 
projekty korzystając ze środków 
zewnętrznych z  Fundacji Wspo-
magania Wsi, Fundacji Dzieci 
i Młodzieży w ramach programu 
„Równać Szanse”,  Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 

z  programu „Seniorzy w  akcji” , 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach POKL oraz  z Gmi-
ny Zabór na wsparcie realizacji 
zadań publicznych skierowanych 
do różnych grup wiekowych. 
Działania objęte projektami za-
kładały organizację zimowego 
i  letniego wypoczynku oraz wy-
cieczki krajoznawcze dla dzieci 
i  młodzieży, dla osób starszych 
nieodpłatne cykliczne spotkania 
i  warsztaty tematyczne w  zakre-
sie:   rękodzieła, kulinariów, fl ory-
styki, dekupażu itp.
Prowadzona przez SMD działal-
ność ma na celu szeroko rozu-
mianą aktywizację i  integrację 
społeczności lokalnej na terenie 
Gminy Zabór. Stowarzyszenie ko-
rzysta z  wszelkich dostępnych 
szkoleń i będzie pisać kolejne pro-
jekty oraz pozyskiwać środki ze 
wszelkich możliwych źródeł ze-
wnętrznych. 

Rękodzieło – ceny od 15 
do 40 zł za sztukę.



Spółdzielnia Socjalna 
Odkrywamy Lubuskie

Spółdzielnia Socjalna 
Odkrywamy Lubuskie

Tel. 697 087 233
Mail: biuro@odkrywamylubuskie.pl

Fundacja Por ozumienie 
Wzgórz Dalkowskich Fundacja Porozumienie Wzgórz 

Dalkowskich powstała w  2006 r. 
i  skupia około 100 partnerów z  3 
sektorów (NGO, JST i biznesu). Dzia-
łamy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich na terenie województwa 
lubuskiego i dolnośląskiego. 
Posiadamy bogate i wieloletnie do-
świadczenie w  pozyskiwaniu i  re-
alizacji projektów.   Legitymujemy 
się doświadczaniem w  projektach 
transgranicznych i  międzynaro-
dowych, organizacji pracy wo-
lontarystycznej oraz koordynacji 
lokalnych i  międzynarodowych 
projektów.
Od 2009 roku Fundacja prowadzi 
niepubliczne placówki oświato-
we, żłobki, punkty przedszkolne, 
przedszkola i zespół szkolno-przed-
szkolny. W  placówkach uczy się 
około 500 dzieci, co uważamy za 
nasz sukces.

W naszych placówkach 

uczy się 500 dzieci

Fundacja „Porozumienie 

Wzgórz Dalkowskich”

ul. Głogowska 10, 

67-124 Nowe Miasteczko

tel.: 68 38 88 431

faks: 68 35 50 998

e-mail: biuro@wzgorzadalkowskie.pl

Biuro czynne od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:00 – 15:00



Warsztat Terapii 
Zajęciowej Tęcza

Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” istnieje 
od 1 stycznia 2001 r. Swoje miejsce znalazły 
w nim dorosłe osoby z dysfunkcją intelek-
tualną, posiadające orzeczenie o  stopniu 
niepełnosprawności, ze wskazaniem do te-
rapii zajęciowej. Uczestnicy mają możliwość 
korzystania z terapii w następujących pra-
cowniach:
•  gospodarstwa domowego;
•  plastycznej;
•  hafciarsko-krawieckiej;
•  technicznej;
•  komputerowej;
Szeroko rozumiana rehabilitacja społecz-
na i  zawodowa, prowadzona w  warsztacie, 
wyposaża uczestników w  umiejętność ra-
dzenia sobie w  sytuacjach trudnych, uczy 
zaradności życiowej i  samodzielności na 
miarę ich funkcjonowania, pozwala osią-
gnąć zdolność podjęcia pracy zawodowej.

 WTZ „TĘCZA”
ul. II Armii 30-40
65-936 Zielona Góra
tel./Fax   68 323 07 47
email: wtztecza@wp.pl 
Warsztat czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godz. 7:30 – 15:30



Spóldzielnia Socjalna Nasze 
Zaodrze – Nietkowice



Fundacja Fabryka Pasji

Rodzinna sesja zdjęciowa
Rodzinne sesje zdjęciowe wykonane w  naszym stu-
diu fotografi cznym przez fotografa. Zapraszamy 
całe rodziny również ze swoimi czworonożnymi pu-
pilami. Jako jedyni w mieście wykonujemy również 
profesjonalne sesje zdjęciowe zwierząt domowych.

Sesja Mini – koszt 150 zł
• czas trwania sesji ok. 60 min. (studio)
• możliwość wyboru 10 zdjęć w cenie sesji
• każde kolejne zdjęcie z sesji to koszt 15 zł/szt.

Sesja Midi – koszt 250 zł
• czas trwania sesji ok. 90 min (studio)
• możliwość wyboru 20 zdjęć w cenie sesji
• każde kolejne zdjęcie z sesji to koszt 10 zł/szt.

Sesja Maxi – koszt 450 zł
• czas trwania sesji ok. 2-3 h. (studio i plener)
• możliwość wyboru 40 zdjęć w cenie sesji
• każde kolejne zdjęcie z sesji to koszt 10 zł/szt.



Fundacja Puzzle Nadziei
Fundacja „Puzzle Nadziei” działa na terenie woje-
wództwa lubuskiego od 2013 roku. Misją naszej fun-
dacji jest propagowanie działań na rzecz edukacji 
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z  zakresu 
robotyki i informatyki. Kładziemy nacisk na rozwój 
kreatywności, wyobraźni oraz integrację międzypo-
koleniową. W ciągu trzech lat zrealizowaliśmy kilka 
projektów dla młodych Lubuszan, podczas których 
mieli okazję do poznania fascynującego świata robo-
tów – przeszkoliliśmy ponad 300 osób! Ponadto 30 se-
niorów wzięło udział w projekcie „@ktywni w jesieni 
życia” – poszerzyli swoją wiedzę z obsługi komputera 
i poruszania się po wirtualnym świecie.

Klub Robotyki
Warsztaty tematyczne z  robotyki i  programowa-
nia. Głównym celem jest wyzwolenie chęci zgłębie-
nia świata nauk ścisłych. Dwa poziomy wiekowe: 
5 – 8 lat i 9 – 15 lat. Koszt: 15 zł za godzinę. Warsztaty są 
prowadzone w małych grupach: max. 10 osób. Dzieci 
pracują  na zestawach klocków RoboKids oraz Lego 
Mindstorms.

Fundacja „Puzzle Nadziei”ul. Ptasia 39/2165-525 Zielona Góratel. 783 473 441mail: puzzle.nadziei@gmail.comhttps://www.facebook.com/puz-zlenadziei/www.puzzlenadziei.pl

Stowarzyszenie Zielona Góro 
Zacznij Biegać

Jesteśmy grupą pasjonatów biegania. Od ponad dwóch lat działamy w Zielonej 
Górze, organizując spotkania biegowe dla początkujących biegaczy oraz biegi.
TRENUJ Z NAMI! 
Spotkania biegowe – dajemy prosty przepis jak w 6 tygodni zmienić swoje życie 
i zacząć biegać 30 minut, sprawdź kiedy rusza kolejna edycja treningów. Wystar-
czy wpisowe 10 zł, reszta to nasza wspólna praca, Twoje chęci i samodyscyplina. 
Koszulki biegowe – dołącz do naszej drużyny i reprezentuj Zieloną Górę, skontak-
tuj się z nami i sprawdź, jak zamówić koszulkę. 
PRZYJDŹ NA BIEG, WSPÓLNIE WESPRZEMY POTRZEBUJĄCYCH:
 2. Charytatywny Bieg Dobrych Mikołajów na Dzikiej Ochli 04 grudnia 2016 r. 
Po raz drugi pomagamy biegając. Całkowity dochód z pakietów startowych prze-
znaczamy na zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla podopiecznych Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób z Zespołem Downa. Serdecznie zapraszamy do kibicowania. 
W trakcie biegu wiele mikołajkowych atrakcji dla małych i dużych.

Stowarzyszenie 
Zielona Góro Zacznij Biegać
ul. Armii Ludowej 4
65-245 Zielona Góra
www.zgzb.pl



Pranie tapicerki samochodowej od 150 zł, 
meblowej od 25 zł (fotel), 50 zł (kanapa dwuoso-
bowa)  narożniki od 60 zł.
Impregnacja tapicerki – zabezpieczenie przed 
plamami w aucie to koszt 200 zł, zabezpieczenie 
kanapy czy fotela – cena indywidualna.

Prace na terenach zielonych – cena ustalana in-
dywidualnie w zależoności od zakresu prac.

Spółdzielnia socjalna Silvanus

Spółdzielnia Socjalna Silvanus Dzietrzychowice68-100 Żagańsilvanus.s@wp.pltel. 534 558 455



Spółdzielnia Socjalna 
Nasz Sukces

Spółdzielnia Nasz Sukces jest spółdzielnią osób prawnych 
założoną przez Gminę Skwierzyna i Stowarzyszenie Awan-
garda ze Skwierzyny. Od roku 2011 zajmujemy się społeczną 
i zawodową reintegracją osób z kręgu wykluczenia społecz-
nego poprzez prace związane z  opieką nad zielenią oraz 
sprzątaniem mieszkań, fi rm i  obiektów użyteczności pu-
blicznej.

Nasza oferta:
1. Sprzątanie mieszkania do 50 m2 wraz z myciem okien (do 
10 sztuk), wraz z dojazdem w promieniu 30 km od Skwie-
rzyny – cena 349 zł.
2.Mycie 10 okien Skwierzyna – cena 100 zł, dojazd w promie-
niu 30 km, cena 49 zł,  dodatkowe kilometry: 0,89zł/km.
3. Sprzątanie mieszkania lub fi rmy bon na 100 m2 bez mycia 
okien cena 400 zł + dojazd (do 30km – 49 zł, dalej – 0,89 zł/km). 

Kontakt: tel. 603 038 783 

Zimowisko w Bukowcu koło Karpacza 
Dla młodzieży i dzieci z gimnazjów i ze szkół podstawowych, 
4 – 10 lutego 2017 r., cena 600 zł , Ilość uczestników: 45 osób
Miejsce zimowiska:   Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO”, 
Bukowiec , ul. Robotnicza 2
W ramach opłaty zapewniamy: zakwaterowanie, wyżywie-
nie (4 posiłki dziennie), opiekę wykwalifi kowanej kadry 
pedagogicznej, sudeckiego przewodnika górskiego, opiekę 
medyczną, ubezpieczenie od NNW z  opcją amatorskiego 
uprawiania sportów zimowych, przejazd autokarem z  Zie-
lonej Góry do Bukowca i powrót, autokar przewożący dzieci 
pod wyciągi w Karpaczu oraz na wycieczki po Kotlinie Jele-
niogórskiej, sanki, nagrody, dyplomy i upominki za udział 
w  konkursach, opłaty wstępów do zwiedzanych obiektów. 

Towarzystwo 
Turystyczne 
Chapacz



Żarska 
Spółdzielnia 
Socjalna BIS  

Zapraszamy
Sklep Zielarski – Herbaciarnia

Żary, ul. Podchorążych 27A
Od 10.00 do 18.00 do nas zdążysz

W naszym sklepie zielarskim
Największym w powiecie żarskim
Znajdziesz ziółek różnych moc
Dobrych na dzień i na noc
 
Ogromny wybór pysznych herbatek 
Dla dzieci, dziadków, ojców i matek.
 
Znajdziesz  u nas też przyprawy
Najlepsze dla Twojej potrawy.
 
Oferujemy oleje o zdrowotnych właściwościach
Wspomagające w różnych dolegliwościach.
 
Duży wybór soków stuprocentowych
Bez cukru, konserwantów, wzmacniających 
i zdrowych.
 
Zamiast kawy yerba mate pij
I razem z nami zdrowo żyj.



Fundacja 
Nasz Dom

Z  ramienia Fundacji osobą koordy-

nującą sprzedaż w sklepach jest Anna 

Urbanowicz – tel. 609 540 276.

 
Dodatkowo Fundacja uruchomiła 

sprzedaż internetową na allegro pod 

nazwą: FundacjaNaszDom.

 
Więcej o  działalności Fundacji na 

www.fundacjanaszdom.pl.



Spółdzielnia socjalna 
SNAPZ 

Redakcja

Wydawca: Fundacja 
na rzecz Collegium Polonicum
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice
www.fundacjacp.org

Redaguje zespół w składzie:

Katarzyna Kochańska – redaktor naczelna
Renata Wcisło

Projekt grafi czny, skład:

piktogram polska

Spółdzielnia Socjalna SNAPZ
ul. Wazów 3/4
65-001 Zielona Góra
Tel. +48 605 612 642
e-mail: Snapz.pl@gmail.com

Dyrektor artystyczny:
waldloren@gmail.com
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