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Poznajcie nasze 
spółdzielnie!

Czym się zajmują? Co proponują? Kto chce skorzystać z ich usług?

To nasz przedostatni numer Pres-
sESu. I  ten moment, w  którym 
klamrą spinamy dotychczasową 

działalność Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w  Zielonej Górze. 
W  ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy 
prezentowanie podmiotów ekonomii 

społecznej, które powstały pod naszy-
mi auspicjami. 

W  tym numerze przedstawiamy 
kolejne przedsiębiorstwa i  spółdziel-
nie, którym pomogliśmy się odna-
leźć na rynku. Wachlarz usług, które 
świadczą, jest szeroki – od edukacji, po 

zdrowie, relaks, gastronomię, druk, czy 
usługi opiekuńcze. Wszystkie otrzyma-
ły t eż od nas odpowiednie narzędzia do 
rozwoju. 

Życzymy powodzenia i  zapraszamy 
do zaznania się z ofertą. 
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Wyłącznym właścicielem spółki jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 
„Dalej Razem”. Celem fi rmy jest aktywizacja zawodowa osób z autyzmem. 

Firma powstała po to, by stworzyć ofertę dla dorosłych osób z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu, dla których brakowało propozycji na otwartym rynku pracy. 
Aktualnie w fi rmie zatrudnionych jest 18 osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, 

które pracują na różnych stanowiskach w kilku działach fi rmy.

Spółka dociera do klientów za pomocą własnych 
marek: 
• Dalej Razem EDU,
• WYDRUKUJEMY.TO
• Paluszki Gryczane.

W ramach marki Dalej Razem EDU produko-
wane są pomoce terapeutyczne wykorzystywane 
w pracy z osobami autystycznymi. W ofercie “Da-
lej Razem” EDU są także fi lmy instruktażowe oraz 
szkolenia dla nauczycieli i   terapeutów. Ważnym 
elementem oferty jest EdWord - baza zdjęć i grafi k, 
dostępnych online, służących do komunikacji al-
ternatywnej.

Paluszki Gryczane to propozycja zdrowych 
i  dobrych przekąsek. Produkowane są w  pięciu 
różnych wersjach smakowych. Dostępne są w wy-
branych sklepach ze zdrową żywnością na terenie 
całego kraju.

Najbardziej komercyjną częścią fi rmy jest dru-
karnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO. Jest to 
nowoczesna platforma oferująca szeroką gamę 
materiałów promocyjnych. Większość zleceń re-
alizowanych przez drukarnię zamawiana jest 
przez klientów poszukujących wysokiej jakości 
i kompleksowej oferty, którzy często nie posiadają 
wiedzy o  tym, że zamawiają w  przedsiębiorstwie 
społecznym.

W „Dalej Razem” udowadniamy, że osoby z au-
tyzmem mogą wykonywać produkty i usługi wy-
sokiej jakości. Stosujemy nowoczesne technologie 
zarówno w procesie produkcyjnym, jak i sprzeda-
ży. Sprzedaż większości usług w spółce odbywa się 
za pomocą wyspecjalizowanych sklepów interne-
towych.

WYDRUKUJEMY.TO 
ul. Sikorskiego 4, 
65-454 Zielona Góra
https://wydrukujemy.to 
e-mail: sklep@wydrukujemy.to 
tel. 68 451 13 67

Paluszki Gryczane
http://paluszkigryczane.pl 
e-mail: kuchnia@dalejrazem.pl 
tel. 782 025 219 

Dalej Razem EDU
https://edu.dalejrazem.pl 
e-mail: edu@dalejrazem.pl 
tel. 508 191 446

Dalej Razem sp. z o.o. 
e-mail: spolka@dalejrazem.pl 
tel. 782 025 219
ul. Sienkiewicza 10,
65-443 Zielona Góra
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Spółdzielnia Socjalna 360
ul. Porzeczkowa 22 a 
65-790 Zielona Góra
E-mail: biuro@360s.eu
Tel. +48 691 511 303 

Spółdzielnia 
Socjalna 360
Działamy na każdym polu
ORGANIZACJA EVENTÓW
Organizacja imprez to temat bardzo 
szeroki, ale nam jest naprawdę bardzo 
dobrze znany.

Jesteśmy agencją eventową, która 
może przyjąć naprawdę każde zlecenie. 
Bez względu na Państwa oczekiwania 
oraz wymagania, nic nie jest w  stanie 
nas zaskoczyć. Pracujemy z  różnymi 
podwykonawcami i  cały czas nawią-
zujemy kontakt z  kolejnymi fi rmami. 
Dzięki temu możemy do tematu orga-
nizacji imprez podejść kompleksowo, 
ale również traktować każde zlecenie 
całkowicie indywidualnie.

SALA NAGRAŃ ORAZ SALA PRÓB

Posiadamy świetnie wyposażone studio 
nagrań, a także salę prób.

Jesteśmy w  stanie zrealizować 
wszystkie, nawet najbardziej skompli-
kowane, projekty muzyczne. Od nagrań 
lektorskich, przez Dema, po realizację 
całych płyt, razem z masteringiem i mi-
xem. Nasz dźwiękowiec pomoże wydo-
być całe piękno i klasę z Państwa twór-
czości.

DOKUMENTACJA WYDARZEŃ

Aby wydarzenie na długo pozostało 
w pamięci, należy je w odpowiedni spo-
sób uwiecznić.

Profesjonalny fotograf, a także ekipa 
fi lmowa sprawią, że Twoje wydarzenie 
będziesz mógł wielokrotnie wspomi-
nać, z zupełnie innej perspektywy. Dzię-
ki doskonałej jakości nagrań, zmon-
towany materiał będzie stworzony na 
miarę hollywoodzkich Oscarów.
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Spółdzielnia Socjalna iTech
Al. Niepodległości 28
Zielona Góra
tel.: +48 507 507 769
e-mail: biuro@cnc.zgora.pl

Spółdzielnia 
Socjalna iTech

Spółdzielnia Socjalna iTech zajmuje 
się produkcją unikatowych mebli 
luksusowych z  drewna dębowego 

w szczególności stołów, biurek persona-
lizowanych i blatów.

Dzięki wsparciu zakupiliśmy dwa 
nowoczesne plotery CNC o  polu robo-
czym 2000/3000mm i  dzięki temu mo-
żemy przygotować wszelkiego rodzaju 
formatki meblowe z  płyt MDF, wióro-
wych czy drewna, a  także różne formy 
wycięte z plexi, dibond czy aluminium.
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Tutaj Studio

Tutaj Studio
 ul. Osadnicza 35
65-785 Zielona Góra
tutajstudio@gmail.com
tutajstudio.pl
facebook.com/tutajstudio/
instagram.com/tutajstudio/

Spółdzielnia Tutaj Stu-
dio została założona 
w czerwcu 2017 roku. Jest 

to spółdzielnia rodzinna. Połą-
czyła nas pasja i kreatywność. 
Zajmujemy się fi lmowaniem, 
fotografi ą, projektowaniem 
grafi cznym i  web designem. 
Posiadamy studio fotografi cz-
no-fi lmowe (200 m2), wysokiej 
klasy sprzęt rejestrujący ob-
raz, oświetlenie, profesjonalne 
programy do pracy z  grafi ką, 
umiejętności oraz doświad-
czenie.

Zapewniamy wszystko, co 
niezbędne w  kwestii wizual-
nej dla klienta indywidualne-
go oraz fi rm, instytucji.

Rzeczywistość jest pełna 
obrazów, ruchu i  dynamiki. 
My staramy się to zrozumieć 
i  ułożyć w  formę, która bę-
dzie w atrakcyjny sposób pre-
zentować wizerunek Twojej 
fi rmy lub marki. Wybiegamy 
naprzeciw nowoczesnym roz-
wiązaniom projektowym, fi l-
mowym i fotografi cznym. 
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Dotleń się w 
komorze tlenowej

Witamy w  naszym ośrodku 
tlenoterapii hiperbarycznej. 
Jesteśmy jedynym takim 

ośrodkiem na terenie województwa 
lubuskiego. U  nas możesz skorzystać 
z  leczenia tlenem w  warunkach pod-
wyższonego ciśnienia w  komorze hi-
perbarycznej. Jest to uznana metoda 
terapeutyczna pomagająca na wiele  
problemów zdrowotnych, ale również 
sposób na odmłodzenie, relaks czy po-
prawę koncentracji. Znajdziesz nas na 
ulicy Nowej 2A w Zielonej Górze.

Pojęciem tlenoterapii hiperbarycz-
nej określane jest leczenie przebiegające 
z  umieszczeniem organizmu w  prze-
strzeni o ciśnieniu wyższym od atmos-
ferycznego, wynoszącym od 1,5 do po-
nad 3 atmosfer i podawaniu 100% tlenu 
przez maskę tlenową.

Tlenoterapię hiperbaryczną prowa-
dzi się przy użyciu specjalnych komór 
hiperbarycznych.

JAK TO SIĘ DZIEJE, ZE TLEN LECZY?

Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż 
atmosferyczne pozbawia tlen fi zjo-
logicznych barier przenikania przez 
tkanki. Gazy znajdujące się pod zwięk-

szonym ciśnieniem (hiperbarycznym) 
mogą szybciej dyfundować do płynów 
i  gromadzić się w  zwiększonych stęże-
niach. Ekspozycja na 100% tlen znajdu-
jący się pod zwiększonym ciśnieniem 
w szczelnym pomieszczeniu, jakim jest 
komora hiperbaryczna, skutecznie wy-
syca tkanki tlenem. Tlen przenika nie 
tylko do czerwonych krwinek – jego 
stężenie zwiększa się także w  osoczu, 
układzie limfatycznym i płynie mózgo-
wo-rdzeniowym.

Tlenoterapia hiperbaryczna to 
przede wszystkim terapia wspomagają-
ca leczenie wielu chorób i dolegliwości, 
ale mogą z niej również korzystać osoby 
zdrowe pragnące opóźnić proces sta-
rzenia (tlenoterapia hiperbaryczna to 
„kosmetyk od wewnątrz», który powo-
duje, że skóra wygląda jak alabaster, nie 
widać na niej zmęczenia i  nie tworzą 
się zmarszczki), chcące pozbyć się zbęd-
nych kilogramów czy odchodzące od 
nałogu palenia. Korzystają z  niej rów-
nież sportowcy. Podaje się, że wydolność 
organizmu wyczynowych sportowców 
po terapii tlenowej w komorze wzrasta 
nawet o 10%, dlatego nazywana jest czę-
sto legalnym dopingiem. 

Spółdzielnia Socjalna 
Tlen & Terapia
Tlenoterapia hiperbaryczna
ul.Nowa 2A, 
65-339 Zielona Góra
tel. 506 892 200
Email: tlenterapia@gmail.com
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Spółdzielnia Socjalna 
Kamień & Beton

Spółdzielnia Socjalna 
Kamień & Beton
ul. Zawada-Zielonogórska
nr DZ.588/3
66-001 Zielona Góra 

PRODUCENT WYROBÓW 
Z KAMIENIA NATURALNEGO:
• grysów ogrodowych
• parapetów
• blatów kuchennych
• elementów architektury ogrodowej
W stałej sprzedaży mamy również kost-
kę brukową.

WYKONAWCA WYROBÓW 
Z BETONU:

• nawierzchni w technologii Pressbe-
ton, o  praktycznie niczym nieogra-
niczonych możliwościach zasto-
sowań, znanej również pod nazwą 
beton odciskany lub stemplowany. 
(Bogate wzornictwo, niezwykła 
trwałość oraz dekoracyjność, spra-
wiają, że jest to wiodąca metoda 
wykańczania różnego rodzaju na-
wierzchni na całym świecie).

• blatów kuchennych i łazienkowych 
pokrywanych beton – cire,

Beton – cire to nowoczesne i  funkcjo-
nalne rozwiązanie architektoniczne dla 
twojego domu.
Dla odbiorców detalicznych oferujemy 
transport zakupionego u nas towaru.
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Spółdzielnia Socjalna 
Silverstone

Silverstone
ul. Stanisława Moniuszki 8B/7
65-409 Zielona Góra
Tel. +48 791 935 007
E-mail:  info@esilverstone.pl

Z  pasji do tworzenia, z  chęci do 
uchwycenia pamięci w  arty-
stycznej formie, powstała nasza 

fi rma. Od dwóch pokoleń staramy się 
godnie upamiętnić osoby zmarłe tak, 
aby w  pełni usatysfakcjonować na-
szych klientów. Ambicja i kreatywność 
w tworzeniu dają nam nieograniczone 
możliwości, dlatego lubimy wyzwania, 
bo potrafi my im sprostać. Doświadcze-
nie, umiejętności oraz nowa technolo-
gia w projektowaniu form z kamienia, 
podkreślają naszą wyjątkowość na ryn-
ku, a dla Państwa są gwarancją jakości 
i rzetelności.

NASZA OFERTA

Naszym głównym obszarem działania 
są nagrobki oraz kamieniarstwo bu-
dowlane. Podejmujemy się wielu niety-
powych zleceń z udziałem naturalnego 
kamienia.

Wyspecjalizowaliśmy się w  pro-
dukcji nagrobków z różnych gatunków 
kamienia takich jak np. granit, piasko-
wiec, marmur oraz serpentynit. Każde 
zlecenie jest opracowywane indywidu-
alnie, a stosowane materiały starannie 

wyselekcjonowane. Efektem fi nalnym 
naszej pracy są nagrobki najwyższej ja-
kości.

W naszej ofercie znajda Państwo na-
grobki pojedyncze, podwójne, w  stylu 
zachodnim, grobowce oraz urny. Podej-
mujemy się wielu nietypowych zleceń 
z udziałem naturalnego kamienia.

Do produkcji naszych nagrobków 
korzystamy m.in. z granitu, marmuru 
czy piaskowca.

Elegancki wygląd elementów ka-
miennych, a także ich trwałość oraz wy-
trzymałość to nasza specjalność. Dzięki 
naszemu wieloletniemu doświadcze-
niu w produkcji nagrobków gwarantu-
jemy, że każdy klient wyjdzie z naszego 
zakładu zadowolony.

SYMULATOR 3 D

Wychodząc naprzeciw nowym oczeki-
waniom klientów, wzbogaciliśmy naszą 
ofertę o symulator nagrobków 3D. Dzię-
ki profesjonalnemu oprogramowaniu 
możemy sporządzić projekt 3D, z  moż-
liwości wglądu z każdej strony i w do-
wolnym przybliżeniu. Mając taka moż-
liwość, jesteśmy w  stanie stworzyć dla 
Państwa produkt spełniający wszyst-

kie wymagania. Zaletami programu są 
m. in. bogaty wybór kształtów nagrob-
ka, kolorów, rodzaju wykończenia oraz 
bogata biblioteka dodatków. Projekt 
jest przygotowywany na miejscu przez 
naszego projektanta. Istnieje także moż-
liwość przesłania projektu nagrobka 
droga e-mailowa. W przypadku zakupu 
nagrobka projekt otrzymują Państwo 
gratis.
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Jesteśmy grupą grafi ków, 
programistów, drukarzy 
i fotografów.

WeDo Studio to zupełnie nowy styl 
działania oparty o  ideę wzajemnej 
współpracy. Łączy nas chęć niezależne-
go działania w większej grupie. Twórcy 
spotykają się w  jednym miejscu o  naj-
różniejszym czasie, dzielą się pomysła-
mi i wzajemnie inspirują.

Spółdzielnia 
Socjalna 
WeDo Studio

OFERTA:

• Strony i sklepy internetowe / grafi ka 
i programowanie

• Pracownia grafi czna / identyfi kacja 
wizualna fi rm

• Pracownia fotografi i, fi lmu i  ani-
macji

• Drukarnia wielkoformatowa / mon-
taż reklam

• Pracownia druku 3D / modelowanie 
i wydruk 

Spółdzielnia Socjalna WeDo Studio
ul. Bolesława Chrobrego 20A, 
65-052 Zielona Góra
ww.wedostudio.eu



12

Zielone Oko to miejsce stworzone z myślą o osobach z zaburzeniami widzenia 
oraz ich rodzin. Temat dysfunkcji wzroku jest nam bliski nie tylko teoretycznie. 

Zielone Oko powstało z inicjatywy osób, które na co dzień związane są 
z tą problematyką nie tylko zawodowo, ale również w życiu prywatnym. 

Zielone Oko – Gabinet Terapii Wzroku 
oraz Pracownia Kreatywna
Ul. Chrobrego 20A, 65-052 Zielona Góra
Email: kontakt@zieloneoko.com, Tel. 609 201 555, 
www.zieloneoko.com

Zielone Oko – Gabinet 
Terapii Wzroku oraz 

Pracownia Kreatywna

Oferujemy kompleksowe usługi 

i  profesjonalne wskazówki w  za-

kresie doboru okularów, pomocy 

optycznych dla osób słabowidzą-

cych, dostosowaniu odpowiedniej 

diety wspomagającej narząd wzroku 

np. w cukrzycy, chorobach tarczycy 

i innych. Specjalizujemy się w terapii 

widzenia oraz diagnostyce zaburzeń 

wzroku. W  Zielonym Oku łączymy 

nasze pasje z doświadczeniem i spe-

cjalnie dla Was tworzymy przyjazne 

miejsce, w  którym otrzymają Pań-

stwo niezbędną pomoc, a rehabilita-

cja będzie łączyć się z zabawą. 

Kreatywna pracownia szycia i  dru-

ku – w pracowni z pasji do pięknych 

rzeczy tworzymy oryginalne wzo-

ry – szyjemy niepowtarzalne torby 

ekologiczne, poszewki na podusz-

ki. Produkujemy ciekawe wzory na 

koszulkach, poszewkach, torbach 

i kubkach. Realizujemy indywidualne 

zamówienia.
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Spółdzielnia Socjalna 
„Alternatywy”

Spółdzielnia zawiązała się z  myślą o  nie-
sieniu pomocy seniorom z Zielonej Góry 
i okolic. Grupa przyjaciół prowadzi Dom 

Dziennej Opieki dla osób starszych. Na parte-
rze, w klimatycznym, pomysłowo urządzonym 
lokalu w centrum miasta, z empatią opiekują 
się i atrakcyjnie spędzają czas z seniorami. 

„Alternatywy” zmieniają wizerunek do-
mów opieki dla osób starszych i  udowadnia-
ją, że nawet tę najciemniejszą stronę starości 
można rozjaśnić. W miłej i rodzinnej atmosfe-
rze, przywracają radość z życia i wiarę w siebie.

Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”

ul. gen. Sikorskiego 17/2
65-454 Zielona Góra
tel. 603 254 662
Czynne od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30-17:00
alternatywydlaseniora.pl
alternatywy.dlaseniora@gmail.com
facebook.com/alternatywy.dlaseniora/

Spółdzielnia Socjalna 
„Bez Stresu”

Spółdzielnia Socjalna „Bez Stresu” 
oferuje strefę relaksu, składającą 
się z kabiny do fl oatingu oraz sau-

ny japońskiej Relaks w kabinie: usuwa 
skutki stresu, wycisza emocje, rozluź-
nia mięśnie, polepsza koncentrację 
i pamięć, uśmierza bóle kręgosłupa, po-
lepsza jakość snu, redukuje ból fi zyczny 
i  psychiczny, przyspiesza leczenie kon-
tuzji, poprawia pracę układu odpor-
nościowego; także dla sportowców za-

wodowych i amatorów w celu szybszej 
regeneracji, poprawia leczenie kontuzji. 
Ponadto Spółdzielnia oferuje Saunę Ja-
pońską Ganbanyoku i masaże.

Spółdzielnia Socjalna 
„Bez Stresu”
ul. Jedności 9A/6
Zielona Góra
tel. 538 430 566
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Spółdzielnia Socjalna 
DACH-TEAM

Spółdzielnia Socjalna DACH-TEAM 
została założona w  październiku 2017 
roku. Spółdzielnia zajmuje się wyko-
nywaniem pokryć dachowych. Stawia 
na rzetelną i wysoką jakość wykonanej 
usługi. W naszej ofercie klienci znajdą 
takie usługi jak:
• Wymiana pokryć dachowych
• Budowa nowych dachów
• Uszczelnianie kominów i okien da-

chowych

• Montaż okien dachowych
• Montaż wyłazów i ław ko-

miniarskich 
• Usługi blacharskie
• Budowa konstrukcji drew-

nianych typu:
- wiaty,
- tarasy,
- garaże.

• Montaż rynien i  obróbek 
blacharskich.

Spółdzielnia Socjalna DACH-TEAM
Łukasz Janczy – 693 369 233
Aleksandra Kurczyk – 571 432 908
e-mail: sps.dach.team@gmail.com 

Spółdzielnia Socjalna 
„Centrum Aktywizacji 

Zawodowej”
Głównym celem Spółdzielni jest reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom bezrobotnym 

i niepełnosprawnym aktywizację zawodową.

Działania Spółdzielni skierowane są na tworze-
nie więzi i  integrację społeczną, co w  dużym 
stopniu sprzyja odbudowaniu umiejętności 

pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz uczest-
niczenia w życiu społeczności lokalnej. Dzięki atmosfe-
rze wzajemnego szacunku i pomocy w każdym z człon-
ków wzrasta motywacja do dalszego rozwoju.

Nową marką Spółdzielni jest marka cuda-wianki.pl.
Spółdzielnia działalność prowadzi na wielu płasz-

czyznach:
• nadruki – pełnokolorowy druk UV na gadżetach, 

personalizowane obrazy i wielobarwne plakaty.
• drewniane dekory – dekoracje okazjonalne z  płyt 

mdf: niemalowane, jak i  pomalowane farbą akry-
lową.

• strony www –   strony internetowe z systemem za-
rządzania treścią.

Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej”
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 20A
65-021 Zielona Góra
tel. +(48) 531 232 875
www.cuda-wianki.pl
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Fundacja KreARTywni

Fundacja KreARTywni

www.fundacjaKreARTywni.pl
fundacjakreartywni@gmail.com
Dorota Król – prezes fundacji, 
pracownia plastyczna: 
tel. 693 485 905
Justyna Szaj – fotografi a, 
tel. 604 402 063
Alex Niebrzegowski – występy, 
tel. 794 143 149

Oferujemy występy kabaretowe, 
stand-up, konferansjerkę pod-
czas imprezy, użyczymy głosu 

lektora do reklamy radiowej. 
Dzieci z pewnością ucieszą tematycz-

nie poprowadzone urodziny z warszta-
tami plastycznymi, zabawy i konkursy 
z  animatorem, kolorowe warkoczyki, 
czy też zabawy sensoplastyczne. 

Cyklicznie zaś prowadzimy  zróżni-
cowane warsztaty plastyczne dla dzieci 
i  młodzieży w  zaprzyjaźnionej klubo-
-kawiarni Mini-Max Cafe w  centrum 
Zielonej Góry.

Nasza pracownia oferuje także sper-
sonalizowane, ręcznie robione kartki 
na każdą okazję, a  także pełną oprawę 

grafi czną stołu weselnego (od zapro-
szeń, po wizytówki i podziękowania dla 
gości).  Wszystkie nasze produkty moż-
na kupić w  naszym sklepie interneto-
wym.  

W  zespole mamy także fotografa, 
który ważne i  niezapomniane uro-
czystości naszych klientów uchwyci 
w  swoim obiektywie, nadając im wy-
jątkowego charakteru. Rodzinne sesje 
zdjęciowe to bez wątpienia najlepszy 
prezent, jaki możemy zaproponować 
wszystkim tym, którzy doceniają war-
tość upływającego czasu i  chcą zatrzy-
mać na fotografi ach uśmiechy swoich 
pociech na lata.

Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów, stwarzając rodzinną przestrzeń 

rozrywki i możliwość wspólnego spędzania czasu.
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Spółdzielnia 
Socjalna 

Pracownia
muzyczne, artystyczne, matematyczne, 
etnografi czne, eksperymentalne, kuli-
narne i wiele innych. Wyprawy eduka-
cyjno – przygodowe dla rodzin w  doli-
nie Odry i  na jej falach. Dla dorosłych 
rozwojowe warsztaty empatycznej ko-
munikacji w oparciu i ideę NVC – Poro-
zumienie bez Przemocy.

Spółdzielnia Socjalna Pracow-
nia prowadzi zajęcia edukacyjne 
w  formie edukacji demokratycz-

nej dla dzieci realizujących obowiązek 
szkolny poza szkołą. Popołudniami 
można skorzystać z  bogatego wyboru 
warsztatów dla dzieci i dorosłych. 

W  ofercie warsztaty rękodzielni-
cze, stolarskie, fotografi czne i fi lmowe, 

Spółdzielnia Socjalna Pracownia 
ul. Strumykowa 26D/7
65-101 Zielona Góra
tel. 603-433-601

Fundacja Edukacji 
M. Montessori

Fundacja Edukacji M. Montesso-
ri Ziarenko Wielkości powołała 
placówkę przedszkolną, opartą na 

metodzie Montessori. Oferowane usłu-
gi są skierowane do rodziców dzieci 
w wieku od 2,5 do 6 lat. Zasięg działal-
ności to miasto Zielona Góra i  okolice. 
W placówce stawia się na indywidual-
ność każdego dziecka, na szacunek i zro-
zumienie, celem jest wspieranie dziecka 
zdolnego świadomie dokonywać wybo-
rów. Pedagogika Montessori polega na 
stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne 
i powinno rozwijać się według stworzo-
nych przez siebie indywidualnych pla-
nów rozwojowych. Przedszkole działa 
na ul. Bankowej 10 w Zielonej Górze.

Językowe Przedszkole Montessori 
Ziarenko Wielkości
ul. Sikorskiego 15/4
65-454 Zielona Góra
tel.: 500 106 703
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„Zielona Góro 
Zacznij Biegać”

Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij 
Biegać” to grupa biegaczy pasjona-
tów, która przygotowuje ludzi nigdy 
wcześniej niebiegających do przebie-
gnięcia swoich pierwszych 30 minut 
bez zatrzymywania się. W  związku 
z  tym organizuje między innymi bez-

płatne 6-sześciotygodniowe spotkania 
biegowe dla mieszkańców Zielonej 
Góry i  okolic. „Wychowankowie” wy-
puszczani są potem na głęboką wodę 
i wspierani w ich pierwszych startach.
Głównym celem Stowarzyszenia jest 
propagowanie zdrowego stylu życia 

poprzez bieganie. Realizowane jest to 
poprzez organizowanie imprez sporto-
wych; prowadzenie pracowni kulinar-
nej – Life in run, oferującej naturalną 
i wegetariańską żywność oraz diety eli-
minacyjne.

Stowarzyszenie „Zielona Góro 
Zacznij Biegać”
ul. Armii Ludowej 4
65-245 Zielona Góra
stowarzyszenie@zgzb.pl
www.zgzb.pl
facebook.com/zgzacznijbiegac

Fundacja „Zielony Dom”
Fundacja „Zielony Dom”
ul. Pszenna 13
65-012 Zielona Góra
tel. 513 037 682
http://www.zielonydom.org.pl/

Fundacja „Zielony Dom” stworzy-
ła zagrodę edukacyjną, której 
celem jest edukacja w  zakresie 

produkcji roślinnej i  zwierzęcej, a  tak-
że w  zakresie przetwórstwa płodów 
rolnych oraz świadomości ekologicznej 
i  konsumenckiej. W  Zagrodzie można 
zobaczyć zwierzęta gospodarskie (kró-
liki, drób, kozy, barany itp.) i  uprawy 
roślinne (ekologiczny ogródek ziołowy), 
przeznaczone do prezentacji dla grup 
dzieci i  młodzieży.  Fundacja „Zielo-
ny Dom” zajmuje się organizacją zajęć 
popołudniowych dla dzieci i  młodzie-
ży w  formie warsztatów językowych, 
warsztatów muzycznych oraz zajęć ar-
tystycznych, także organizacją rodzin-
nych imprez okolicznościowych.


