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SUBREGION POZNAŃSKI
Masterpunkt
często sprzętu i narzędzi odkrywając swoje talenty. Wykonywane przez nas rękodzieło zyskuje uznanie nie tylko w kraju, ale
i za granicą.
Obszar działania branżowego to szeroko pojęte rękodzieło, branża ślubna, stolarnia artystyczna, kursy oraz warsztaty dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Siedziba:
Ul. Łąkowa 4a
Dymaczewo Stare
62-050 Mosina

Spółdzielnia
Socjalna
Pracownia
ArtZagroda powstała w 2017 r. na kanwie
Pracowni o tej samej nazwie działającej od
2009 r., która prowadzona była przez inicjatorów przedsiębiorstwa, tj. Monikę i Mirosława Kosickich. Spółdzielnia dziś zatrudnia 6
osób. Część osób to osoby po ciężkich życiowych przejściach, niegdyś zagubione dziś
odnalazły się w świecie rękodzieła, tworzenia, kreatywnego myślenia. Wychodząc poza
swoją strefę komfortu podjęły decyzję, aby
zawalczyć o siebie. Uczą się coraz to nowych
rzeczy, szkolą się obsługi skomplikowanego
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Kontakt:
tel. 61 8438309
e-mail: biuro@masterpunkt.com
facebook.com/masterpunkt
www.masterpunkt.com

Spółdzielnia Masterpunkt od 2011
roku działa w obszarze specjalistycznych
usług dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest to szeroki obszar skierowany
zarówno do osób fizycznych jak i klientów
biznesowych. Osobom z dysfunkcją wzroku
oferujemy pomoc w doborze i zakupie specjalistycznych urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pracownia ArtZagroda

Kontakt:
tel. 505 183 386
tel. 503 013 299
e-mail: kontakt@artzagroda.pl
e-mail: radosna_tworczosc@interia.pl
facebook.com/artzagroda
www.artzagroda.pl

Siedziba:
ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań

Oferujemy:
Rękodzieło artystyczne oraz użytkowe,
wykonujemy wszelkiego rodzaju asortyment z litego drewna (np. skrzynki, skrzynki
jako moduły do budowania regałów, płaskorzeźby, magnesy, figurki, świeczniki, organizery na biurka, podstawki pod kubki), figurki z mas plastycznych (masa solna, zimna
porcelana), ceramika artystyczna i użytkowa,
malarstwo na płótnie i drewnie oraz szkle.
Warsztaty artystyczne dla przedszkoli, szkół,
różnych placówek oświatowych, wychowawczych. Dojeżdżamy do placówek z naszymi
instruktorami. Prowadzimy zajęcia adaptacyjne, integracyjne. Organizujemy eventy
dla firm, bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach artystycznych, sezonowych,
branżowych i innych.

placówek osobom borykającym się z problemami wzrokowymi. Takimi rozwiązaniami
są np. tabliczki brajlowskie mocowane
przy klamkach drzwi, w windach lub przy
poręczach, dotykowe plany urzędów, menu
w brajlu dla kawiarni i restauracji oraz wiele
innych.
Spółdzielnia zatrudnia 4 osoby z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, które dobrze
znają środowisko dla którego działają.
Oferujemy:
• Doradztwo i sprzedaż specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób
z dysfunkcją wzroku
• Szkolenia z obsługi specjalistycznego
sprzętu i urządzeń
• Audyt stron internetowych zgodnie ze
specyfikacją WCAG 2.0
• Usługi brajlowskie
• Drukowanie w brajlu
• Tabliczki brajlowskie
• Grafika wypukła (mapy, rysunki dla niewidomych)
• Tłumaczenia na pismo brajla i odwrotnie
• Kontrola jakości tłoczenia pismem brajla
(np. na opakowaniach leków)

Realizujemy wydruki w brajlu, konwersję tekstów, map, rysunków na rozwiązania
dostępne dla osób niewidomych. Przeprowadzamy również audyty serwisów internetowych w oparciu o specyfikację dostępności WCAG 2.0.
Instytucjom
publicznym
proponujemy
wdrażanie prostych rozwiązań, które ułatwią komunikację oraz dostępność do tych
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Zakład Makerspace
Siedziba:
ul. Wawrzyńca 7
60-539 Poznań
Kontakt:
tel. 696 997 631
e-mail: zaklad@zaklad.org
facebook.com/zakladmakerspace
www.zaklad.org

DZIAŁAJ i dołącz do Zakładowej
społeczności! Poznaj miejsce spotkań dla
ludzi otwartych, którzy chcą się rozwijać
i chętnie podzielą się swoją wiedzą z innymi.
Zależy nam na tym, żeby powstała w tym
miejscu kreatywna strefa dla projektantów,
rzemieślników i domowych majstrów. Korzystaj z abonamentów, które umożliwiają
cykliczny dostęp do wspólnej przestrzeni.
Dzięki dostępowi 24h/7 możesz przenieść tu
swoją firmę i mieć miejsce pełne maszyn,
wiedzy i możliwości.
ZRÓB to SAM / Warsztaty i szkolenia
Zdobądź nowe umiejętności, odkryj w sobie
nowe talenty! Organizujemy płatne warsztaty prowadzone przez fachowców z różnych
dziedzin, których zapraszamy do współpracy. Podczas warsztatów zdobędziesz nowe
umiejętności, dzięki którym będziesz mógł
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samodzielnie działać na warsztacie. Najpopularniejsze nasze warsztaty, które spotkasz
zawsze w stałej naszej ofercie to: stolarka,
spawanie, krawiectwo, tapicerka i elektronika. W Zakładzie wierzymy, że wszystko jest
w Twoich rękach. Musisz tylko zacząć.
Wierzymy też, że pasja to najważniejsza część życia człowieka. Spotykamy się
w Zakładzie i realizujemy nasze marzenia.
Chcemy, żebyś i Ty mógł zrealizować swoje.
Organizujemy dla Was stanowiska warsztatowe z dostępem do narzędzi i maszyn,
udostępniamy fachową wiedzę, materiały
i technologię.
Przeszkolenia stanowiskowe
Jesteś tu pierwszy raz i nie wiesz czy sobie poradzisz z narzędziami i maszynami?
Który abonament wybrać? Na start skorzystaj z płatnego przeszkolenia stanowiskowego, dokładnie tam, gdzie docelowo chciałbyś
pracować. Terminy przeszkoleń dostępne są
w zakładce www.zaklad.org/kalendarz. Przy
zakupie abonamentów przeszkolenia są bezpłatne i obowiązkowe.

Abonamenty
Kiedy poczujesz, że Zakład to MIEJSCE DLA
CIEBIE i będziesz chciał korzystać z niego
cyklicznie, możesz wykupić jeden z abonamentów. Wtedy zyskasz dostęp do całej
przestrzeni i zasobów Zakładu. Jeśli jesteś
wytwórcą i potrzebujesz tylko przestrzeni
i maszyn do działania możesz nawet
wykupić całodobowy dostęp 24h/7 z własnym kluczem w kieszeni. W ramach każdego
abonamentu przeszkolenia stanowiskowe są
bezpłatne.

Spółdzielnia Socjalna MeSym
Siedziba:
ul. Kowanowska 17
64-600 Oborniki
Kontakt:
tel. 883 103 704
tel. 883 103 902
e-mail: socjalna.mesym@gmail.com
www.mesym.pl
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty to nasza specjalność! Jeśli nie
masz za dużo czasu na co dzień, ale zależy
Ci na rozwijaniu swoich umiejętności mamy
dla Ciebie rozwiązanie.
W stałej ofercie Zakładu proponujemy Ci
warsztaty: tapicerka, krawiectwo, druk
3d, elektronika, ślusarka, stolarka. Dodatkowo goszczą u nas takie tematy jak: betonowe donice, ceramika, linoryt, sitodruk,
introligatorka i wiele innych. Terminy aktualnych spotkań i warsztatów dostępne są
w zakładce www.zaklad.org/kalendarz.
Coworking
Udostępniamy również przestrzeń do cichej
pracy. W jednym miejscu mogą spotkać się
przedstawiciele wielu branż, co działa hhwszystkich kreatywnie i pobudzająco. Ta
przestrzeń dopełnia nasz kreatywny ekosystem.

Spółdzielnia Socjalna MeSym powstała 1 grudnia 2017r i zatrudnia obecnie
sześć osób. Spółdzielnia świadczy usługi
wynajmu samochodów osobowych. Naszym
atutem jest to, że nie pobieramy kaucji, nie
nalliczamy kilometrów oraz dostarczamy
auta do klientów.

Oferujemy:
projektowanie CAD, spawanie, obróbka
skrawaniem metalu, stolarka, druk 3d.
W razie zapytań prosimy o kontakt:
pawel@zaklad.org
Kierujemy tę ofertę również do osób, które
potrzebują drobnej, jednorazowej pomocy.
Dla przykładu, jeśli potrzebujesz przyciąć 10
desek, to dla Twojego bezpieczeństwa nie
możemy wpuścić Cię na stanowisko z piłą
tarczową. Możesz natomiast z powodzeniem
zlecić tę pracę opiekunowi stanowiska.
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SUBREGION KALISKI

Fundacja z Sercem
Przyjęcia Leśna
Siedziba:
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
Kontakt:
tel. 61 8983068
tel. 606 313 607
e-mail: biuro@fundacjazsercem.org
e-mail: biuro@przyjecialesna.pl
facebook.com/PrzyjeciaLesna
www.przyjecialesna.pl

Fundacja z Sercem powstała w 2006
roku jako ekspercka organizacja, której
celem jest tworzenie trwałych rozwiązań
służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Obecnie zatrudnia siedem osób
(w tym 5 osób z niepełnosprawnościami).
Fundacja z Sercem prowadzi Salę Bankietową Leśna. Jest to wyjątkowe miejsce
położone w malowniczym Puszczykowie,
w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
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Znajdziecie tu Państwo wytchnienie od zgiełku miasta, będziecie cieszyć się otaczającą
zielenią, a najmłodsi – dużą przestrzenią do
zabaw. Leśna jest miejscem sprzyjającym
wypoczynkowi, spotkaniom i przyjęciom
w gronie rodzinnym, imprezom firmowym
czy szkoleniom. Bardziej aktywni mogą udać
się na zwiedzanie starej części Puszczykowa, w której znajduje się Muzeum Arkadego Fiedlera, pospacerować piękną ścieżką
wzdłuż Warty czy też odwiedzić zabytkowy
dworzec kolejowy usytuowany zaledwie
150 m od Leśnej. W Leśnej zorganizujemy
dla Państwa kameralne przyjęcia weselne,
urodzinowe, chrzciny, komunie, stypy, przyjęcia okolicznościowe, warsztaty i szkolenia.
Zadbamy o to, by chwile spędzone w Leśnej
były dla Państwa i Państwa gości czasem,
do którego będziecie Państwo wracać we
wspomnieniach, zwłaszcza, że do dyspozycji
gości oferujemy 4 komfortowe, 2-3 osobowe
pokoje i piękny ogród z grillem, ogniskiem
oraz dużym namiotem.
Oferujemy:
• kameralne przyjęcia weselne
• komunie i chrzciny
• przyjęcia okolicznościowe
• urodziny dla dzieci
• warsztaty dla dzieci i młodzieży
• warsztaty dla dorosłych
• stypy
• szkolenia i konferencje
• imprezy firmowe

Fundacja Wsparcie

Na Kościuszki Sp z o.o.
Siedziba:
ul. Kościuszki 20
63-400 Ostrów Wielkopolski
Kontakt:
tel. 62 7356012
facebook.com/nakosciuszki

No Kościuszki to lokal gastronomiczny prowadzony przez spółkę non-profit.
Lokal oferuje smaczne dania restauracyjne
oraz zawsze świeże 14 dniowe piwo z ze
specjalnych beczek. Na Kościuszki to miejsce gdzie można przyjść posłuchać muzyki
na żywo, obejrzeć transmisje sportowe lub
spędzić miły wieczór przy zabawie karaoke.
Na Kościuszki posiada salę na której można
zorganizować przyjęcia i uroczystości rodzinne do 50 osób.

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

Celem Fundacji jest inicjowanie
i wspieranie działań w obszarze: zapobiegania patologiom społecznym takich jak:
przemoc, problemy uzależnień, upowszechniania i ochrony praw dziecka szczególnie
krzywdzonego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu t ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemami
uzależnień i przemocy oraz niepełnosprawnością, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ochrona i promocja
zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Oferujemy:
Fundacja Wsparcie w Ostrowie Wielkopolskim organizuje i prowadzi specjalistyczne
szkolenia i warsztaty oraz konferencje dla
różnych grup zawodowych.
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SUBREGION PILSKI

Fundacja Edukacji i Rozwoju
Centrum Wszechświata
Siedziba:
ul. Powstańców Wielkopolskich 39
64-730 Rosko

Podnosimy jakość życia poprzez uczenie,
w jaki sposób można pełniej wykorzystywać
niewiarygodne możliwości swojego umysłu
oraz ograniczanie napięć i stresów związanych z uczeniem. Zapewniamy opiekę podczas wakacji letnich i ferii zimowych w formie półkolonii. Prowadzimy zajęcia Akademii
Nauk. Nasze działania skierowane do dzieci
i młodzieży w formie edukacji skoncentrowanej na jednostce. Odbiorcą jest przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej i średniej,
który dzięki wsparciu uzyskuj samoświadomość i pewność swoich kompetencji.

Kontakt:
tel. 790 799 290
e-mail: fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com
facebook.com/fundacjaCW
www.fundacjacentrumwszechswiata.pl

Fundacja rozpoczęła swoją działalność 15.02.2017 r. - zorientowana jest
na popularyzację i promocję nowoczesnej
edukacji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
Docieramy do wewnętrznych zasobów człowieka i rozwijamy jego możliwości.
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Spółdzielnia Socjalna
Centrum Zabaw Przygoda
Siedziba:
ul. Plac Wolności 1
89-320 Wysoka
Kontakt:
tel. 785 070 975
e-mail: centrumprzygoda@interia.pl
facebook.com/centrumprzygoda
www.centrumzabawprzygoda.pl

Spółdzielnia Socjalna Centrum Zabaw Przygoda z Wysokiej zmienia lokalną
rzeczywistość, bawiąc i ucząc dzieci!
Centrum Zabaw Przygoda to całoroczne,
nowoczesne i komfortowe miejsce zabawy
dla dzieciaków. Bezpieczne i profesjonalnie
wykonane urządzenia zapewniają wszechstronny rozwój maluchów. Idealne miejsce
wypoczynku i rekreacji.

Działania prowadzone są w formie: kursów,
warsztatów, spotkań cyklicznych, wyjazdów
zorganizowanych, zorganizowanego wypoczynku na terenie miasta oraz poza nim,
szkoleń dla rodziców i opiekunów, wolontariatu, współpracy z podmiotami, które wspierają rozwój talentów i predyspozycji młodych, organizowanie eventów, koncertów,
odczytów.

Idea Centrum zrodziła się na podstawie
osobistych doświadczeń, związanych z wychowywaniem własnych dzieci. Często jako
rodzice potrzebowaliśmy udać się do miejsca, w którym nasze dziecko miałaby zapewnioną rozrywkę, a my moglibyśmy zająć się
bieżącymi sprawami lub znaleźć czas dla siebie. Niestety Wysoka nie oferuje takich miejsc, dlatego postanowiliśmy stworzyć miejsce kolorowe, ciepłe i przyjazne zarówno
dla dzieci jak i ich opiekunów.

Centrum Zabaw Przygoda to nie tylko
przestrzeń zapewniająca dobrą zabawę,
ale także rozwój dziecka poprzez: naukę
języka angielskiego czy warsztaty dostosowane do jego potrzeb i zainteresowań, a to
wszystko prowadzone przez doświadczonych
i pełnych pasji animatorów. Z kolei dorośli
w tym samym czasie mogą znaleźć chwilę
wytchnienia i zrelaksować się w zaciszu
„spółdzielczej” mini-kawiarenki.
W ramach swojej oferty Spółdzielnia zajmuje
się organizacją tematycznych przyjęć urodzinowych dla najmłodszych, a zainteresowane osoby mogą także wynająć animatorów do prowadzenia gier i zabaw dla dzieci
na zewnętrznych imprezach okolicznościowych np. weselach, chrzcinach, komuniach.
Atrakcyjną funkcją Spółdzielni są świadczone usługi opiekuńcze dla dzieci - kiedy
rodzice mają awaryjną sytuację i nie mogą
zająć się swoją pociechą po prostu przywożą
ją do Centrum, gdzie animatorzy zapewnią
jej opiekę, przyjazną atmosferę i moc atrakcji.
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Spółdzielnia Socjalna
Działajmy Razem
Siedziba:
ul. Poznańska 35A
64-761 Krzyż Wielkopolski
Kontakt:
tel. 795 928 338
e-mail: dzialajmyrazem-1983@wp.pl
fb.com/Działajmy-Razem-153097158572522
www.dzialajmyrazem.info.pl

Spółdzielnia powstała 27 września
2017r. i jest młodą, prężnie rozwijającą się
na rynku wielkopolskim. Powstaliśmy z inicjatywy Marcina Filipczaka i grona jego przyjaciół. Działamy na terenie Krzyża i okolicznych gmin w tym także tych graniczących
z nami z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Specjalizujemy się w świadczeniu profesjonalnych i kompleksowych usług w trzech
zakresach:
• pielęgnacja zieleni i prace porządkowe,
• remonty i prace budowlane (usługi
minikoparka, prace drobne dekarskie,
elektryka)
• „złota rączka” w domu
• handel i wyrób drewna
• usługi sprzątające
Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości
usług skierowanych zarówno do firm, jak
i osób prywatnych. Realizujemy je w formie
umów stałych, jak również jednorazowych
i okazjonalnych. Do każdej oferty podchodzimy z typowo wielkopolską punktualnością, solidnością i dokładnością.
Od
długiego czasu weszliśmy we współprace
z lokalną firmą tj. zakładem drogowo-budowlanym i dla nich wykonujemy wszelakie prace typu rozbiórka chodników, wycinka
drzew, pielęgnacja zieleni w tym sadzenie
drzew i krzewów, usługi minikoparka czy
prace sprzątające.
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Spółdzielnia Socjalna
Świt Dobry
Siedziba:
Dźwierszno Małe 56
89-310 Łobżenica
Kontakt:
tel. 609 200 914
e-mail: switdobry@wp.pl
facebook.com/switdobry
www.switdobry.pl

Jesteśmy spółdzielnią socjalną zarejestrowaną w KRS 4 września 2014 roku.
Działamy w małej wsi położonej nieopodal
Łobżenicy oddalonej od Piły o ok. 40 kilometrów i od Bydgoszczy o ok. 70 kilometrów.
Nasze spektrum działania jest szerokie.
Chodzi nam bowiem o jak najwszechstronniejszą aktywizację zawodową mieszkańców
naszej małej ojczyzny w oparciu o lokalne

zasoby i możliwości. Zajmujemy się szeroko
rozumianym cateringiem.
Potrafimy wyżywić nie tylko uczestników
uroczystości rodzinnych, ale także imprez
masowych i festynów. Organizujemy także
przyjęcia w trudnych warunkach i ciekawych
miejscach. Wszędzie serwujemy wyśmienite
„jadło” z produktów lokalnych, zdrowych,
naturalnych i świeżych. Zachęcamy wreszcie
naszych mieszkańców do uprawy ekologicznej roślin i naturalnej hodowli zwierząt.
Ale to nie wszystko. Kochamy konie i hodujemy we wsi półkrwi rumaki, które nie tylko realizują nasze prywatne pasje i ułańskie zainteresowania, ale wykorzystujemy je także
do organizowania pokazów hippicznych i inscenizacji historycznych. Prowadzimy także
szkolenia jeździeckie i zajęcia z hipoterapii.
„Świt Dobry” to jak serdeczne pozdrowienie
i podanie ręki na dzień dobry.
To zawsze udane przedsięwzięcie zrealizowana zgodnie z naszą dewizą: „Tworzymy
przestrzeń dla Twoich marzeń.”
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SUBREGION LESZCZYŃSKI

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

Działalność komercyjna:
Spółdzielnia oferuje wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę nad dzieckiem
zapewniając posiłki, zabawę, pomoc przy
odrabianiu lekcji. W swojej ofercie posiada
również kompleksową opiekę nad seniorami i pomoc przy codziennych obowiązkach,
sprawach urzędowych, zakupach jak i wszelakich zadaniach związanych z utrzymaniem
higieny. Opieka nad ciężko chorym, osobą
starszą lub dzieckiem to wyzwanie, przed
którym stoi coraz więcej osób. Starzejące
się społeczeństwo, zmieniający się system
ochrony zdrowia oraz pęd życia to smutna
rzeczywistość wokół nas - podkreśla Magdalena Dominiak, prezes Spółdzielni.
Działalność społeczna:
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
www.koss.spoldzielnie.org
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Działalność komercyjna:
Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna zajmuje się sprzątaniem na zewnątrz i wewnątrz obiektów: biur, hal produkcyjnych, obiektów sportowych, w tym
sprzątanie specjalistyczne – doczyszczanie
i polimeryzacja podłóg, mycie przystanków
autobusowych. Spółdzielnia oferuje kompleksowe utrzymanie terenów zieleni,oraz
leasing
pracowników do innych firm i instytucji.
Działalność społeczna:
Spółdzielnia umożliwia podjęcie pracy
osobom z wykluczenia zawodowego i społecznego. Ze względu na specyfikę osób zatrudnionych w KOSS prowadzimy działalność
społeczną z promocji i ochrony zdrowia, uczestnictwa w życiu kulturalnym, spotkania integracyjne i okolicznościowe, z roku na rok
zwiększając zakres tej pomocy - tłumaczy
Janina Szumińska, prezes Spółdzielni.
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SUBREGION KONIŃSKI

Wielobranżowa
Spółdzielnia Socjalna
MULTI-BRUK
Siedziba:
ul. Borowo 1
62-513 Krzymów
Kontakt:
tel. 661 269 639
www.multibruk.spoldzielnie.org

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
Multi-Bruk świadczy usługi w zakresie usług
budowlanych brukarskich i robót ziemnych.
Oferta:
• Układanie kostki brukowej i granitu
• Czyszczenie/odnawianie
powierzchni
brukarskich
• Budowa ogrodzeń, opłotowań
• Sporządzanie kompleksowych projektów
• Sprzedaż materiałów sypkich takich jak
żwir, kruszywo gruzowe, beton towarowy
oraz czarnoziem
Spółdzielnia komunikuje się z potencjalnymi klientami za pośrednictwem strony www
oraz materiałów reklamowych.

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

Fundacja
Sercem
przyprawiona
prowadzi Jadłodzielnię w Koninie. Na czym
polega Jadłodzielnia? Zasady korzystania są
proste: Jeśli macie czegoś za dużo - możecie tu zostawić. Jeśli jesteście w potrzebie
- możecie sobie produkt wziąć.
Jadłodzielnia w Koninie działa od stycznia
2018 roku. To miejsce, w którym nieodpłatnie można wymienić się jedzeniem.
Jadłodzielnia jest to miejsce bardzo potrzebne na mapie Konina – codziennie udowadniają to osoby, które ją odwiedzają.
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Podczas
przygotowywania
Jadłodzielni
powstała Fundacja Sercem Przyprawiona, ponieważ jej członkowie chcą działać
na rzecz pomocy wychodzenia z bezdomności, pomagać dzieciom z trudnych rodzin,
skutecznie wprowadzić streetworking na terenie Konina, chcą działać przeciwko problemu alkoholowemu i narkomanii.

Spółdzielnia jest inicjatywą osób fizycznych.
Jej założyciele wskazują następujące motywy powołania przedsiębiorstwa:
• Zapotrzebowanie na rynku – bardzo duży
popyt na usługi budowlane, w tym na realizację zleceń związanych ze sprzedażą,
układaniem i konserwacją kostki brukowej.
• Doświadczenie kadry – specjaliści branży
budowlanej
• Złe doświadczenia zawodowe (np.
niewypłacalni pracodawcy) – potrzeba
stworzenia własnej firmy
• Chęć realizacji wspólnego przedsięwzięcia na zasadach równościowych – wybór
formy prawnej – spółdzielnia socjalna
W
początkowej
fazie
budowy
firmy
(w pierwszym roku działalności) Multi-Bruk
realizował zlecenia głównie remontowo-budowlane. Stąd też początkowa nazwa
(jeszcze przed etapem rejestracji) Multi Bud.
Jednak w 2017 roku firma zdecydowała się
na dywersyfikację zakresu świadczonych
usług. W 2017 roku ofertę (głównie prac budowlanych) poszerzono o usługi:
1. Układania kostki brukowej i granitu
2.
Czyszczenie/odnawianie
powierzchni
brukarskich
3. Ocieplanie budynków
4. Usługi wykończeniowe - adaptacja poddaszy
5. Budowa ogrodzeń różnego rodzaju +
opłotowanie
6. Sporządzanie kompleksowych projektów.
Z pierwszych dwóch nowych usług, tj. układania kostki brukowej i granitu, czyszczenia/
odnawiania powierzchni brukarskich przedsiębiorstwo stworzyło swoją najmocniejszą
stronę. Te usługi były przez podmiot (szczególnie w 2018 roku) realizowane najczęściej.
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Spółdzielnia Socjalna Elpidia
Siedziba:
Plac Górnika 4
62-510 Konint
Kontakt:
tel. 530 833 004
www.elpidia.spoldzielnie.org

Spółdzielnia Socjalna Elpidia powstała w 2017 roku. Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby bezdomne, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczy
kompleksowe usługi remontowo-budowlane
na terenie Konina i okolicznych powiatów.
Spółdzielnia oferuje realizację prac budowlanych, wyburzanie i stawianie budynków
oraz prace wykończeniowe.
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Spółdzielnia zatrudnia pięć osób posiadających doświadczenie w branży remontowo–budowlanej. Oferuje takie usługi jak
murowanie ścian i ogrodzeń domów, tynkowanie ścian, robienie wylewek, posadzek
oraz stropów zbrojonych i nie zbrojonych.
W ramach usług remontowych oferuje natomiast: malowanie, szpachlowanie, gipsowanie, zakładanie glazury i terakoty, jak
również instalowanie armatury łazienkowej
i kuchennej. Kompleksowa oferta podmiotu zawiera również prace przygotowawcze,
czyli skuwanie starych kafelek, burzenie ścianek, skuwanie starych tynków oraz gruntowanie przed gipsowaniem, włącznie z wywożeniem gruzu.
Członkami założycielami Spółdzielni są
Kościół Zielonoświątkowy „Chrystus Dla
Wszystkich” w Koninie i Akcja Humanitarna
„Życie” Oddział Konin. Inicjatorem powołania przy wsparciu tych dwóch organizacji
Spółdzielni Socjalnej był pastor Zbigniew
Kalinowski. Osoba mająca doświadczenie
w pracy z grupą osób w trudnej sytuacji życiowej.

Spółdzielnia Socjalna
Psarvard
Siedziba:
ul. Moniuszki 3
62-200 Gniezno
Kontakt:
tel. 606 967 616
e-mail: psarvard@onet.pl
facebook.com/psarvard
www.psarvard.pl

Spółdzielnia socjalna Psarvard została powołana przez osoby z niepełnosprawnościami oraz instruktorów i przewodników
psów ratowniczych. Celami statutowymi
spółdzielni jest działalność w zakresie reintegracji społecznej dla środowiska osób niepełnosprawnych.
PSARVARD
PROWADZI
DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE KOMERCYJNYM:
• Szkoleń psów, w szczególności psów dla
osób z niepełnosprawnościami:
psie przedszkole – podstawy posłuszeństwa
i socjalizacji – MODUŁ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH PSY
psie posłuszeństwo – MODUŁ DOSTĘPNY
RÓWNIEŻ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POSIADAJĄCYCH PSY
tropienie użytkowe
Szkolenia prowadzone według autorskiego,

prawnie chronionego programu szkoleniowego.
• Edukacja:
bezpieczeństwo kontaktów z psami dla najmłodszych – warsztaty o praktycznym charakterze dla dzieci od lat 3
AKTYWNA DOGOTERAPIA – zarówno dla
dzieci sprawnych i niepełnosprawnych
pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia
seminaryjne dla właścicieli psów
• Doradztwo:
wybór i zakup psa
wybór i zakup psa dla osoby niepełnosprawnej – szkolenie psa asystującego/serwisowego
pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia
seminaryjne dla właścicieli psów
• POŻYTKU PUBLICZNEGO:
autorskie projekty szkoleniowe, prawnie
chronione w zakresie psa w kierunku asystującym/serwisowym
poszukiwanie Sponsorów na szkolenia psa
w kierunku asystującym/serwisowym
realizacja zadań publicznych
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Spółdzielnia Socjalna
Kupujesz-Darujesz-Pomagasz
Siedziba:
ul. Wyszyńskiego 26/5
62-510 Konin

Fundacja Laboratorium
Sztuki i Dziedzictwa
Inspekt
Siedziba:
Lednogóra 15
62-261 Lednogóra
Kontakt:
tel. 519 731 311
tel. 519 731 322
e-mail: kontakt@inspekt.org.pl
facebook.com/fundacja.inspekt
www.inspekt.org.pl
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Fundacja prowadzi działalność ekspercko-badawczą z zakresu doradztwa
środowiskowego, usługi zielarsko-ogrodnicze, turystyczne oraz zajmuje się organizacją szkoleń i wydarzeń. Prowadzą także
działalność na rzecz edukacji popularnonaukowej i artystycznej. Promują alternatywną turystykę krajoznawczą (połączenie
rozrywki z kształceniem np. wycieczki profilowane z biologiem jako przewodnikiem).
„Artyści, biolodzy i społecznicy, kochający
ambitne cele, złączą siły. Niczym w inspekcie będą tutaj wzrastać i dojrzewać prace
rozwojowe w zakresie sztuki, dziedzictwa
kulturowo-historycznego i przyrodniczego,
biologii i niestandardowych form turystyki.
Fundacja rozwijać będzie działania specjalistyczne związane z badaniami, współpracą
z artystami, ochroną dziedzictwa oraz zajęciami popularnonaukowymi i artystycznymi
w całej Polsce. A że jesteśmy „laboratorium”,
to stawiamy odważne pytania i nie boimy się
eksperymentować”

Kontakt:
tel. 511 025 009
e-mail: charytatywny.sklep@gmail.com
facebook.com/fundacja.inspekt
www.charytatywny.org

Spółdzielnia
Socjalna
Kupujesz-Darujesz-Pomagasz powstała w 2017
roku z inicjatywy i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Konina.
Przedsiębiorstwo prowadzi w Koninie Sklep
Charytatywny. Idea takich przedsięwzięć
wywodzi się z Wielkiej Brytanii gdzie „charity shop” funkcjonują w większości miast.
Zakupy w sklepach charytatywnych pozwalają na wsparcie wielu różnych celów, takich
jak: dokształcanie bezrobotnych, warsztaty dla starszych i najmłodszych, wsparcie
schronisk, leczenie zwierząt, tworzenie miejsc pracy dla ludzi wykluczonych.
Spółdzielnia daje drugie życie używanym
przedmiotom. Rzeczy używane, z których
przestajemy korzystać, często trafiają
na śmietnik.

Marnują się a przecież mogłyby posłużyć innym. Spółdzielnia chętnie przyjmuje wszelkie przedmioty, z których korzysta się
w codziennym domowym funkcjonowaniu.
Możesz oddać:
• meble
• sprzęty AGD i RTV
• książki
• obrazy
• zabawki
• zastawy stołowe
• wózki
• rowery
• inne
Oprócz sklepu charytatywnego, Spółdzielnia
świadczy również usługi złotej rączki oraz
usługi remontowe
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Wydanie katalogu realizowane jest w ramach projektu pn.: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie
wielkopolskim, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

