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POZNAJCIE
NASZE
SPÓŁDZIELNIE!
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Poznajcie nasze
spółdzielnie!

P

rzez ostatnie 3 lata Fundacja na
rzecz Collegium Polonicum prowadziła Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ale nie to jest najważniejsze – a to, że dzięki wsparciu, pomocy,
oraz dotacjom powstały 183 nowe miejsca pracy, w tym 165 w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Tyle osób zdecydowało się „wejść” w społeczny biznes!
I to właśnie ich chcemy Wam przedstawić. Zobaczcie, czym się zajmują, jak
pracują, co oferują na rynku. Dla wie-
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lu z nich był to przysłowiowy „skok na
głęboką wodę”. Podjęli się prowadzenia
działalności gospodarczej jako przedsiębiorstwa społeczne, czyli nie tylko
zarabiania, ale również zaangażowania
społecznego.
Już za nimi etapy rozmów z animatorami, doradcami, pisania biznesplanów, szkoleń, rozliczania dotacji i „pomostówek”, pierwsze biznesowe decyzje
i kroki na rynku. Przed nimi – samodzielność i dalsza ciężka praca.

Namawiamy i zachęcamy: poznajcie ich, kupujcie od nich, korzystajcie
z ich usług, bo warto! A może kogoś
z Was ich historia zainspiruje do działania? Już od października ruszamy
z kolejną edycją projektu „Rozkręcamy
społeczny biznes”, zapraszamy do kontaktu: Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Zielonej Górze, ul. Gen.
Dąbrowskiego 41 D/3, 65-001 Zielona
Góra, tel. 607 041 779, e-mail: owes@fundacjacp.org.

Redaguje zespół w składzie:
Katarzyna Kochańska – redaktor naczelna
Renata Wcisło – dziennikarz

Projekt graﬁczny, skład:
piktogram polska
Okładka: chromastock.pl
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Spółdzielnia Socjalna
„Zagroda Leśna”

S

półdzielnia socjalna „Zagroda Leśna” zaprasza na: naukę jazdy konnej, hipoterapię i animaloterapię
dla dzieci i osób starszych, przejażdżki
bryczką, a zimą na sankach, ogniska integracyjne dla dzieci czy ﬁrm, edukację
ekologiczną i animacje dla dzieci, obserwacje otoczenia i leśnego środowiska.
Zapraszamy uczniów ze szkół, grupy
z przedszkoli, całe rodziny!
Organizujemy zajęcia również poza
Radzikowem! Jesteśmy mobilni – przywozimy nasze zwierzęta na festyny,
spotkania, animacje, urodziny, na zajęcia do przedszkoli i szkół itp. na eko-edukację.

W naszej leśnej zagrodzie mieszka wesoły zwierzyniec: 7 koni, 2 osły, 2
lamy, owce, kaczki, kury, króliki…
A do tego to, co bezcenne. Jest zielono, cicho… U nas można naprawdę odetchnąć i odpocząć.
Zapraszamy wszystkich tych, którzy
są zmęczeni miastem, codzienną gonitwą, tu naładujecie akumulatory!
Zespół Zagrody Leśnej wraz z końmi i innymi zwierzątkami chce służyć
ludziom: młodym, najmłodszym i starszym. Pragniemy edukować, dawać satysfakcję, uspokajać, wyciszać, leczyć.
Jazda konna to przede wszystkim przyjemność ale też rehabilitacja, wzmoc-

nienie mięśni, reﬂeksji, świadomości
ruchu i własnego ciała, tworzenie respektu do zwierząt i otoczenia.
Znajdź nas na facebooku i sprawdzaj, co u nas słychać: https://www.facebook.com/Zagroda.w.Lesie/

Spółdzielnia Socjalna
„Zagroda Leśna”
tel. 502 052 257,
e-mail: info@polonicum.eu,
adres: Radzików 35/4, 69-108
Cybinka.

Spółdzielnia
Socjalna „To My”

S

PÓŁDZIELNIA SOCJALNA „TO MY”
świadczy usługi w dziedzinie: mobilna myjnia parowa z dojazdem
do klienta, z dostosowaniem sprzętowym do indywidualnych potrzeb, osób
prywatnych jak i ﬁrm, posiada fotobudkę, zajmuje się organizacją eventów dla
dzieci.

Spółdzielnia Socjalna „To My”
ul. Wałowa 7
66-200 Świebodzin
tel. +48 608 790 145
email: sstm@o2.pl
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Spółdzielnia
Socjalna Ekodom
USŁUGI:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

odwierty głębinowe do 120 m,
wiercenia otworów pod pompy ciepła,
studnie dla potrzeb rolnictwa,
studnie dla potrzeb przemysłu,
studnie dla potrzeb gospodarstw domowych,
montaż i zabudowy pomp głębinowych z towarzyszącą instalacją hydrauliczno-elektryczną,
zapuszczenie kręgów studziennych,
szybów poliestrowych,
podłączenie do istniejącej instalacji
hydraulicznej bądź budowa nowej,
pompowanie pomiarowo-kontrolne
oraz oczyszczające studni,

czyszczenie chemiczne i mechaniczne studni,
• przydomowe oczyszczalnie ścieków,
• stacje uzdatniania dla potrzeb domowych,
• stacje uzdatniania dla potrzeb przemysłu.
Poza tym służymy pomocą w opracowaniu i wykonaniu projektów oraz
dokumentacji
hydrogeologicznej
i operatów wodnoprawnych, a także
w przygotowaniu dokumentacji w celu
otrzymania doﬁnansowania w ramach
funduszy strukturalnych na instalacje
alternatywnych źródeł ciepła (kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

Spółdzielnia socjalna
EKODOM

Połęcko 32, 66-614 Maszewo
tel: 668 545 043
e-mail: spoldzielniasocjalna.
ekodom@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna
Rarytasy z Witaszkowa 2
T
o spółdzielnia jest wielobranżowa.
Głównym celem jest szeroko rozumiana reintegracja społeczna.
W ramach działalności gospodarczej
spółdzielnia świadczy usługi z zakresu:
• cateringu na zaniemówienie dostosowanego do potrzeb klientów
w tym: eventy, wesela, sylwestry,
bankiety, stypy i inne przyjęcia okolicznościowe oraz obiady na zamówienie
• organizacji szkoleń z zakresu usług
kosmetycznych z uprawnieniami
VCC oraz innych
• pośrednictwa pracy oraz pośrednictwa zawodowego
• najmu sal pod szkolenia, konferencje i inne zamówienia
• sprzątania pomieszczeń biurowych.
W ramach działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej świadczy usługi:
• dystrybucji, przewozu żywności dla

•

•
•
•

najuboższych (współpraca z sieciówkami oraz BŻ)
prowadzenia świetlicy i zajęć dla
najmłodszych (warsztaty, szkolenia).
zbiórek żywności dla najuboższych
zbiórek i dystrybucji odzieży dla
najuboższych
punkt porad obywatelskich.

Spółdzielnia Socjalna Rarytasy
z Witaszkowa 2
Tel. 693 193 252
E-mail: danutaanna.markiewicz
@gmail.com
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Spółdzielnia Socjalna
„Kuźnia z pasją”

S

półdzielnia socjalna „Kuźnia z pasją” zajmuje się prowadzeniem
pracowni warsztatowo-zajęciowo-artystycznej, produkcją produktów
wykonanych własnoręcznie, organizowaniem spotkań z artystami, regionalistami, promocją regionu, organizowaniem przyjęć urodzinowych dla dzieci
i młodzieży, sprzedażą produktów regionalnych, organizowaniem kameralnych spotkań, koncertów, wspólnych
spotkań młodszych i starszych. Warsztaty odbywają się stacjonarnie w siedzibie pracowni w Cybince, ale także wyjazdowo w plenerze.
W ramach naszej działalności
prowadzimy warsztaty z: rękodzieła
z głównym naciskiem na wyroby z gliny i ceramiki, rzeźby.
Ponadto organizujemy imprezy urodzinowe i okolicznościowe połączone
z zajęciami manualno - artystycznymi
(stacjonarnie i plenerowo). Dysponujemy samochodem - „PASJOBUS”, który
służy do organizowania warsztatów
plenerowych oraz umożliwia dotarcie
z zajęciami terapeutycznymi do dzieci,
osób starszych i niepełnosprawnych
mieszkających w małych miejscowościach i wioskach. Jesteśmy zgranym
zespołem, który oprócz zapewnienia sobie wymarzonej pracy chcemy działać
dla społeczności lokalnej.
Chcemy połączyć i wykorzystać potencjał różnych pokoleń dla wspólnego
dobra.

Spółdzielnia Socjalna
Kuźnia z Pasją
69-108 Cybinka,
Pl. Limanowskiego 16
tel.: +48 791 873 086
tel.: +48 791 873 223
e-mail: kontakt@kuzniazpasja.pl
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Spółdzielnia Socjalna
„Swojskie Jadło”

O

ferujemy pysze, domowe obiady, które gotujemy na miejscu.
Codziennie coś dobrego! Zapraszamy również na obiady abonamentowe. Prowadzimy także catering dla ﬁrm
i osób prywatnych. W naszym lokalu
organizujemy imprezy okolicznościowe.
Przyjdź, zamówi i przekonaj się sam!
A to kilka opinii naszych gości z Facebooka:
Anna: „Polecam. Pyszne domowe jedzonko, miła obsługa i te gofry
mmmmm”.
Monika: „Całkiem przypadkowo będąc w trasie traﬁliśmy do Swojskiego
Jadła i nie umiemy wyjść z podziwu dla
potraw które jedliśmy...poza tym bardzo
mila obsługa no i te ceny... Powiem krótko polecamy!”
Anna Maria: „Pysznie, domowo i tanio! Do tego blisko domu! Uwielbiamy!”

Spółdzielnia Socjalna
Swojskie Jadło
ul. 3-go Lutego, Słońsk
Tel. 692 734 088
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Spółdzielnia Socjalna
„MEDIA PRINT”

S

pecjalizujemy się we wszelkiego rodzaju usługach związanych
z szeroko rozumianą personalizacją odzieży reklamowej, roboczej,
sportowej oraz służbowej. Odzież personalizujemy przy pomocy bezpośredniego nadruku DTG, termosublimacji,
termotransferu, haftu komputerowego
i zgrzewania folii ﬂex i ﬂock. Dodatkowo proponujemy Państwu możliwość
znakowania ceramiki reklamowej oraz
innej, haftu komputerowego na materiałach powierzonych oraz własnych
jak również wiele usług pokrewnych.

rodzaju materiałach, hafty na produktach prezentowych... To wszystko zrealizujesz z nami!

WYCINANIE Z FOLII I PAPIERU:
Masz potrzebę precyzyjnego wycięcia
najróżniejszych wzorów lub szablonów
w folii bądź na papierze? Skontaktuj się
z nami! Nasze plotery są do Twojej dyspozycji. Wycinamy z nośników o maksymalnej szerokości 130 cm.

KOSZULKI Z NADRUKIEM:
Wykonujemy nadruki na koszulkach
z projektem klienta lub projektem
stworzonym przez nas dostosowanym
do potrzeb zamawiającego. Zrealizujesz
u nas pomysł na koszulkę liestyle’ową
oraz z okazji urodzin, ślubu, Walentynek, świąt i wielu innych okazji.

NADRUKI NA KUBKACH:
Wykonujemy nadruki na kubkach zarówno dla ﬁrm jak i dla klienta detalicznego. Przenosimy stworzony przez
zamawiającego projekt bądź tworzymy
go sami dostosowując się do potrzeb
klienta. Chcesz stworzyć produkt reklamowy swojej ﬁrmy bądź podarować
bliskiej osobie kubek zaprojektowany
przez Ciebie? Możesz to zrobić właśnie
u nas!

PERSONALIZACJA ODZIEŻY
SPORTOWEJ I ROBOCZEJ:
Personalizacja odzieży sportowej pod
kątem nazwiska i numeru zawodnika oraz nazwy drużyny. Personalizacja
odzieży roboczej pod kątem nazwy ﬁrmy, nazwiska pracownika, jego stanowiska.

HAFT KOMPUTEROWY:
Naszywki na odzież roboczą i codzienną, hafty na ręcznikach ﬁrmowych
i domowych, hafty na odzieży prywatnej i służbowej, hafty na wszelkiego

Spółdzielnia Socjalna
„MEDIA PRINT”
Jeziory Wysokie 16
68-343 Brody
Oddział w Zielonej Górze
www.spsmediaprint.pl
tel. 604589157
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Spółdzielnia
Socjalna My

W

kwietniu 2017 roku powstała Spółdzielnia Socjalna My,
założona przez Gminę Lubniewice i Gminę Sulęcin. Stała się ona
miejscem, które nie tylko daje pracę
dla 5 osób lecz jednocześnie daje szanse
i możliwości rozwoju, zabezpiecza potrzeby lokalne, uzupełnia lokalną ofertę usług, w tym usług turystycznych,
jednocześnie wpisując się potrzeby
mieszkańców.
Od kilku miesięcy Spółdzielnia Socjalna My prężnie rozwija swoją ofertę
w tym usługi wynajmu sprzętu turystycznego, usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych i starszych, usługi
sprzątające, usługi zagospodarowania

terenów zielonych oraz usług brukarskich. Dysponujemy profesjonalnym
sprzętem i personelem chętnym do
pracy i pomocy. Spółdzielnia socjalna

Naszym hasłem przewodnim jest:
MY dla WAS | MY dla Gminy | MY dla Mieszkańców

My oferuje swoją pomoc także w działaniach społecznych, od czerwca 2017
jest członkiem Partnerstwa lokalnego
“Skuteczni w partnerstwie regionu”.

Spółdzielnia Socjalna My
ul. Jana Pawła II 51b
69-210 LUBNIEWICE
FB:
@SPOLDZIELNIASOCJALNAMY
e-mail: spoldzielniasocjalnamy@
gmial.com
tel.: 6034336001
prezes: Tomasz Ragiel
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Spółdzielnia Socjalna
Miętowy Królik
– Art. Studio
S
półdzielnia Socjalna Miętowy Królik – Art. Studio powstała jako
pomysł na „babski biznes”. Stworzyły go mamy, które wypadły z rynku
pracy po urodzeniu dzieci. Zajmują się
zabawkami i dekoracjami hand made,
realizują indywidualne projekty i organizują warsztaty artystyczne. Starają
się, by wszystko co u nich powstaje, było
piękne, przyjazne i wyjątkowe.
Zakupów
można
dokonywać
w sklepie w Sulechowie, czynne w godz.

9.00-18.00 od poniedziałku do piątku,
w sobotę w godz. 10.00-14.00 lub przez
FB: „Miętowy Królik – Art. Studio”.

Spółdzielnia Socjalna Miętowy Królik – Art. Studio
ul. Łukasiewicza 2, 66-200 Sulechów | Tel.: 690 003 602
mietowy_krolik@wp.pl | www.facebook.com/mietowykrolik

Spółdzielnia Socjalna
„Mozowe Pola”

S

półdzielnia
Socjalna
„Mozowe Pola” działalność rozpoczęła w 2017
roku. Spółdzielnia przyczynia się do odradzania winnych tradycji regionu. Zatrudnia przeszkoloną kadrę,
dzięki której zakładane są
przydomowe winnice i pielęgnowane wieloletnie plantacje.
Drugim znaczącym obszarem działań jest świadczenie usług kamieniarskich
i brukarskich.
Wszelkie powierzone zlecenia realizujemy z dużą starannością. Szybkość i staranność to nasza dewiza, dzięki
której pozyskujemy nowych
klientów, którzy rekomendują nasze usługi innym.

Spółdzielnia Socjalna „Mozowe Pola”
Mozów 13, 66-100 Sulechów | winnica@winnicacantina.pl
Mariusz: +48 691 914 849 | Karolina: +48 695 657 069
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Spółdzielnia Socjalna
„Nasze Zaodrze”

S

półdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze” istnieje od połowy 2015
roku. Podstawowa działalność to
usługi gastronomiczne, catering, stołówka dla miejscowej szkoły i mieszkańców, agencja pocztowa. Ostatnio
spółdzielnia poszerzyła swoją ofertę o
usługi dla turystów – do wynajęcia są
pokoje na Zaodrzu.
Ponadto Spółdzielcy organizują imprezy okolicznościowe, wytwarzają elementy dekoracyjne, a także organizują
wiele zajęć rekreacyjno-kulturalnych
dla mieszkańców. Niedawno wielkim
powodzeniem cieszyły się warsztaty
wikliniarskie i gliniarskie. Od września
rusza nauka języków obcych, warsztaty
kroju i szycia oraz warsztaty kulinarne.

Spółdzielnia Socjalna
„Nasze Zaodrze”
tel. 512274269 lub 797176370
e-mail: nasze-zaodrze@o2.pl
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Spółdzielnia Socjalna
Silvanus

S

półdzielnia Socjalna „Silvanus” zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych oraz czyszczeniem parowym
i sprzątaniem mieszkań i biur. Silvanus to zespół ludzi
działających z pełnym zaangażowaniem i z korzyścią dla
usługobiorcy. Spółdzielnia posiada doświadczenie, wysoką
jakość wykonywanych usług, innowacyjność technologii
i sprzętu do mycia i sprzątania oraz do utrzymywania terenów zielonych.

PROFESJONALNE SPRZĄTANIE
MIESZKAŃ I BIUR

MYCIE AUT

OFERTA:
•
•
•
•
•

sprzątanie mieszkań, biur itp.
zakładanie ogrodów, pielęgnacja terenów zielonych
prace porządkowe na posesjach
pranie i czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej
mycie aut parą w domu u klienta

UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELONYCH

PRANIE I CZYSZCZENIE
DYWANÓW I TAPICEREK

Spółdzielnia Socjalna Silvanus
Dzietrzychowice 141, 68-100 Żagań
silvanus.s@wp.pl | www.silvanus.com.pl
www.facebook.com/Spoldzielnia.silvanus
tel. 534 558 455
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Odrzańska
Spółdzielnia Socjalna

O

drzańska Spółdzielnia Socjalna działa na lokalnym
rynku od 2010 roku i obecnie świadczy na terenie Krosna
Odrzańskiego:
• Usługi cateringowe:
- sałatki różne z dowozem do
klienta,
- dania ciepłe na życzenie
klienta,
- pyszne ciasta,
- obsługujemy szkolenia, konferencje, imprezy ﬁrmowe,
imprezy rodzinne, spotkania
ze znajomymi, urodziny.
• Sprzątanie klatek schodowych
i biur ﬁrmowych.
• Pranie tapicerki samochodowej i meblowej.
• Organizacja urodzin dla dzieci.
• Wykonywanie usług na potrzeby klientów.
• Prowadzenie zajęć z sekcji
przedsiębiorczości w ramach
projektu.
• Treningi
zawodowe
dla
uczestników projektu

Odrzańska Spółdzielnia Socjalna
ul. Piastów 10e
Krosno Odrzańskie
e-mail: biuro.spoldzielni@wp.pl
tel. 695 574 841
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Spółdzielnia
Socjalna
„Pani Sowa”
Zajmujemy się usługami opiekuńczymi (posprzątamy,
umyjemy okna, wypierzemy ﬁrany, przygotujemy posiłek,
zrobimy zakupy, zadbamy o dobre samopoczucie naszych
podopiecznych, wrzucimy drewno, wyplewimy ogródek).

Prowadzimy również animacje dla
dzieci (różnego
rodzaju zabawy
dla dzieci-festyny,
urodziny). Nasza
maskotka - Kubuś
Puchatek chętnie
pobawi się wraz
dziećmi i zrobi
sobie pamiątkowe
zdjęcie.
Posiadamy również
dwa fotele masujące. Zmęczony po
pracy w ogrodzie?
Bolą Cię plecy?
Przyjdź do nas i
zrelaksuj się.

Spółdzielnia Socjalna „Pani Sowa”
ul. Piastów 10E
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 535-41-41-42

16

Spółdzielnia Socjalna
Apartamenty Lubuskie

A

partamenty Lubuskie powstały
jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na kompleksową
i fachową obsługę w branży nieruchomości.
Oferujemy Państwu całościową obsługę wynajmu, sprzedaży, kupna i inwestycji na rynku nieruchomości.
Pomagamy w sprzedaży zadłużonych nieruchomości. Nasze biuro
prawne pomoże w negocjacjach z bankami i komornikiem.
Posiadamy doświadczenie zdobyte na rynku zagranicznym i polskim.
Wprowadzane przez nas nowe standardy obsługi mają na celu sprawienie,
aby działalność Państwa na rynku nieruchomości była łatwa, czytelna i przyjemna oraz pozbawiona zbędnych formalności i kłopotów.
Apartamenty Lubuskie to ﬁrma,
która oferuje usługi kompleksowego
zarządzania nieruchomościami pod
wynajem. Wykonujemy szereg czynności związanych z przygotowaniem
apartamentu do najmu oraz z obsługą

mieszkania w trakcie najmu.
Weryﬁkujemy i selekcjonujemy
najemców, podpisujemy umowy najmu w imieniu właściciela, przeprowadzamy dokładną
inwentaryzację
apartamentu
i reagujemy na usterki i awarie.
Zapewniamy profesjonalne
środki czystości oraz najwyższej
jakości sprzęt. Posiadamy również wykwaliﬁkowaną kadrę
pracowników.

Spółdzielnia Socjalna
Apartamenty Lubuskie
Tel: 577 766 010, 577 766 989,
533 665 019
Kontakt mailowy:
kromski@apartamentylubuskie.pl,
samosiuk@apartamentylubuskie.pl,
k.kromska@apartamentylubuskie.pl
Adres: ul. Rumiankowa 31A
66-008 Świdnica
Godziny pracy: pn.-pt.: 8-16
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535 168 438 / 535 906 587 / 535 680 522
zywioly.slubice@gmail.com
facebook.com/spoldzielnia.zywioly
Słubice, ul. Kilińskiego 4/4

Jesteśmy grupą lokalnych pasjonatów, których połączyła Spółdzielnia Socjalna ŻYWIOŁY. Nasze przedsięwzięcie jest NASZĄ MISJĄ. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie w oparciu o nasze doświadczenie, umiejętności i wiedzę oraz pełen profesjonalizm zespołu. Jesteśmy elastyczni – naszą ofertę
dostosujemy do nietypowych i indywidualnych pomysłów oraz oczekiwań klientów.

KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE
·
·
·
·

przygotowanie pomieszczeń do remontu
sprzątanie po zakończonych remontach
sprzątanie domów/mieszkań/budynków
pranie dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej
· przeprowadzki

HOME STAGING:
· szybka metamorfoza mieszkania

· odświeżenie, przemalowanie, posprzątanie
· profesjonalne zaaranżowanie i sfotografowanie nieruchomości przeznaczonej
na sprzedaż lub pod wynajem

EVENTY: ŻYWIOŁOWA IMPREZA? TYLKO Z ŻYWIOŁAMI
Chcesz zorganizować bal, wesele, urodziny, czy imprezę firmową?
Sprawić sobie i gościom radość? Zaproś ŻYWIOŁY
OFERUJEMY:

· FOTOBUDKĘ z akcesoriami
• zamek dmuchany, maszynę
do popcornu i waty cukrowej
• animacje dla dzieci
• pokazy taneczne
• imprezy tematyczne
• wydarzenia artystyczne

remonty, sprzątanie, przeprowadzki, eventy

