EKONOMIA SPOŁECZNA TO...

Działalność gospodarcza,
która łączy w sobie
cele społeczne
i ekonomiczne.

Działalność mająca na celu niesienie
pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym m.in.
bezrobotnym, osobom z
niepełnosprawnością
w powrocie do życia społecznego i
zawodowego.

Działalność, w której człowiek jest
na pierwszym miejscu.

Podmioty ekonomii społecznej to :
Przedsiębiorstwa społeczne:
spółdzielnie socjalne, organizacje
pozarządowe prowadzące działalność
gospodarczą zatrudniające pracowników.
Podmioty reintegracyjne:
Zakłady Aktywności Zawodowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Centra i Kluby Integracji Społecznej.
Fundacje i stowarzyszenia,
które prowadzą działalność w sferze
pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Centrum PISOP, w ramach
Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
wspiera powstawanie podmiotów ekonomii społecznej, przede
wszystkim zaś PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH na terenie
powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego,
leszczyńskiego i m. Leszna, międzychodzkiego,
nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego

PRZEDSIĘBIORSTWO
A
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
NA CZYM POLEGA RÓŻNICA?
Zwykłe przedsiębiorstwa
wypracowany zysk mogą
przeznaczy na dowolny
wyznaczony przez siebie cel

Przedsiębiorstwa społeczne
działaja przede wszystkim dla
realizacji celów społecznych i to
na nie przeznaczany jest
wypracowany zysk

Najczęstsze formy rejestrowane
w KRS to jednoosobowa
działalność gospodarcza, spółka
akcyjna, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Przedsiębiorstwami społecznymi są:
spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia
lub fundacje prowadzące działalność
gospodarczą oraz spółki z o.o.
zakładające przeznaczenie zysku na
działalność statutową

Osoby zarządzające zwykłym
przedsiębiorstwem mogą
zatrudnić dowolnego pracownika,
kierując się najczęściej jego
kwalifikacjami

Większość kadry pracowniczej w
przedsiębiorstwach społecznych to
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym np. długotrwale
bezrobotne czy z
niepełnosprawnościami

Przedsiębiorstwa składają swoje
oferty w przetargach lub
zapytaniach ogłaszanych przez
samorząd

Z uwagi na realizację celów
społecznych samorządy mogą w
zamówieniach publicznych
faworyzować przedsiębiorstwa
społeczne

Nastawione na zysk

Nastawiona na pomoc

organizacja
społeczna

przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo
społeczne
Nastawione na osiąganie zysku i przeznaczanie go na
wyznaczone przez siebie cele społeczne.
Działa na rzecz wykluczenia społecznego przy zaangażowaniu
społeczności lokalnych

3 możliwe formy
spółdzielnia

organizacja

socjalna

pozarządowa

spółka
non-profit

Prowadzi działalność gospodarczą
Tak

Tak

Tak, ale jako działalność pomocniczą

Prowadzi działalność pożytku publicznego
Ma możliwość

Tak

Ma możliwość

Minimalna liczba osób niezbędna do założenia
5 os. fizycznych lub 2 os.
prawne zatrudniające
min. 5 os

1 w przypadku fundacji,
7 w przypadku
stowarzyszenia

1 osoba fizyczna
lub
1 osoba prawna

Koszty założenia
Nie jest określona
minimalna wysokość
kapitału zakładowego

0 zł stowarzyszenia,
ok. 2500 zł w przypadku
fundacji

5000 zł minimalny kapitał
zakładowy, pozostałe
koszty ok. 1000 zł

Przedsiębiorstwa społeczne z subregionu leszczyńskiego
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Spółdzielnia Socjalna TRITIME
Spółdzielnia Socjalna VITA
Fundacja Zdrowa Natura
Fundacja Edukacyjna PRO MUSICA
Spółdzielnia Socjalna OMNES
Spółdzielnia Socjalna POD SKRZYDŁAMI
Fundacja PROYOURSELF
NEVER GIVE UP
Spółdzielnia Socjalna KUBA BART
Fundacja EXTREMALNIE AKTYWNI
Fundacja ŻYCIE CUDEM JEST
Fundacja ARENA I ŚWIAT
NIE WIDZĘ PRZESZKÓD SPÓŁKA Z O. O. NONPROFIT
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Powiat leszczyński

Leszno
SPEEDWAY PROMOTION
Spółdzielnia Socjalna KOTWICA
Spółdzielnia Socjalna RYDZYNIANKA
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i
Społecznej os. Niepełnosprawnych Ziemi
Leszczyńskiej "PRO-ACTIV"
Spółdzielnia Socjalna ZIELONA KŁODA
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Powiat kościański

Kościańska Operatywna Spółdzielnia Socjalna
Stowarzyszenie OLIWSKIE SŁONECZKO
Fundacja POMÓC INACZEJ
Spółdzielnia Socjalna BON APPETIT
Spółdzielnia Socjalna ATU
Spółdzielnia Socjalna ŚMIGIELANKA
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Powiat rawicki

Spółdzielnia Socjalna MULTI FRESCH
Spółdzielnia Socjalna FILAR
Spółdzienia Socjalna SMAK-BISTRO
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Powiat międzychodzki

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty BARKA
Przedsiębiorstwo Społeczne DIAKONIJNA SPÓŁKA
ZATRUDNIENIA
Przedsiębiorstwo Społeczne INICJATYWA
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Powiat gostyński

Stowarzyszenie Klub Sportowy SPORTY WALKI
GOSTYŃ
Stowarzyszenie ŁACIATA WIEŚ
Spółdzielnia Socjalna ECOSS
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Powiat grodziski

Spółdzielnia Socjalna NA PIĄTKĘ
Spółdzielnia Socjalna SERCE
Fundacja SWOJSKA ZAGRODA U PRZĄDKÓW
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Powiat wolsztyński

Stowarzyszenie ekologiczno-pszczelarskie
"SZCZĘŚLIWA PSZCZOŁA"
Fundacja Rozwoju Nurkowego LANGUSTA
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRITIME

Działalność komercyjna: Tritime to spółdzielnia, która działa w branży
sportowej oraz budowlanej. Zajmuje się organizacją zawodów oraz
pomiarem czasu na zawodach. Specjalizuje się w organizacji zawodów
biegowych, kolarskich oraz triathlonowych. Inicjatorem i pomysłodawcą
przedsięwzięcia jest Prezes spółdzielni Mariusz Ciesielski. Pracowałem
wcześniej w stowarzyszeniu, w ramach którego organizowaliśmy imprezy
sportowe. Uznałem jednak, że jest konieczność profesjonalizacji takich
działań, trudno się opierać w tak dużej skali na wolontariuszach. Poza
tym wymyśliłem pewną innowacyjność w pomiarze czasu, postanowiłem
to zmienić i dopracować system pomiaru czasu tak, aby był on przyjazny
organizatorowi – komentuje Prezes spółdzielni. Spółdzielnia świadczy
także usługi budowlane takie jak: układanie płytek, malowanie,
szpachlowanie, montaż ścian, sufitów, okien, drzwi oraz murowanie i
ocieplanie.
Działalność społeczna: Tritime wspiera zatrudnione w Spółdzielni
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Pomaga im w reintegracji
społecznej i zawodowej.

Adres:
ul. Gabriela Narutowicza 49/2, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Mariusz Ciesielski 693 100 020,
kontakt@tritime.pl
Strony www:
www.tritime.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA VITA
Działalność komercyjna: Spółdzielnia socjalna Vita prowadzi
działalność usługową w gastronomii. Zajmuje się przygotowywaniem
obiadów, świadczy usługi cateringowe i obsługuje imprezy, a także
dostarcza obiady dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Spółdzielnia swoją ofertę kieruje przede wszystkim do emerytów,
rencistów, seniorów oraz dzieci i studentów. Przewodnia myśl
spółdzielni to kuchnia polska i zdrowa, dostosowana do potrzeb
żywieniowych osób starszych i dzieci. Oferujemy obiady dwudaniowe z
sokiem, codziennie proponujemy inny zestaw obiadowy. Staramy się,
aby w przeciągu miesiąca drugie danie się nie powtarzało – wyjaśnia
Prezeska spółdzielni, Beata Quandt-Voloshyn.
Działalność społeczna: Spółdzielnia socjalna Vita angażuje się
również w akcje społeczne. Działa wraz ze Stowarzyszeniem Wygraj
Siebie, które mieści się w tym samym budynku co Spółdzielnia.

Adres:
ul. Leszczyńskich 22, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Beata Quandt-Voloshyn 725 687 669,
spoldzielniavita@gmail.com
Strony www:
www.vita.spoldzielnie.org.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA ZDROWA NATURA

Działalność komercyjna: Fundacja Zdrowa Natura prowadzi sklep,w
którym sprzedaje min.ekologiczne suplementy diety,miody z własnej
pasieki, zioła, herbaty,farby,henny,mydła,sole i oleje oraz wodę
alkaliczną pochodzącą z jedynego w naturalnego ujęcia w Polsce na
Podkarpaciu. W sklepie istnieje możliwość konsultacji
refleksologa,który poprzez ucisk na odpowiednie obszary na ciele
człowieka stymuluje organizm do samoleczenia. Produkty oferowane
przez Fundację Zdrowa Natura można kupić także za pośrednictwem
sklepu internetowego - www.zdrowanatura24.pl
Działalność społeczna: Naszym celem jest obudzenie w ludziach
świadomości, że ich obowiązkiem oraz szansą na lepsze życie jest
słuchać swojego ciała i postępować z jego naturalnym
rytmem. Organizujemy spotkania i szkolenia z mieszkańcami Leszna
na tematy związane ze zdrowym stylem życia. Prowadzimy Pasiekę
Miejską na terenie Leszna, warsztaty wypiekania chleba a w miejskich
parkach zajęcia gimnastyki chińskiej Chi Kung oraz warsztaty
związane ze sposobami jak poradzić sobie ze stresem. Podejmujemy
intensywną współpracę z instytucjami oraz organizacjami
pozarządowymi. – mówi Pan Robert Roszczak prezes Fundacji Zdrowa
Natura.

Adres:
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Robert Roszczak 536 723 598,
kontakt@zdrowanatura.pl
Strony www:
www.facebook.com/fundacjazdrowanatura
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

Działalność komercyjna: Fundacja Pro Musica prowadzi odpłatne
zajęcia z szeroko pojętej „kultury ciała” – zajęcia zachęcające kobiety do
bycia aktywną mamą, aktywną kobietą (zajęcia obejmują warsztaty z jogi
dla kobiet i kobiet w ciąży, warsztaty z afrodance i taniec z dzieckiem w
chuście). Dodatkowo, Fundacja oferuje zajęcia z jogi dla każdego, jogi
rodzinnej, jogi 50+. Pro Musica oferuje również porady dietetyka.
Działalność społeczna: Fundacja Edukacyjna Pro Musica chce
aktywizować i integrować społeczność młodych matek, realizując
projekty społeczne. Fundacja, angażuje się w aktywności w ramach
edukacji artystycznej, organizuje warsztaty jazzowe, współorganizuje
również wiele koncertów muzyki jazzowej i klasycznej. Każda młoda
mama może odkrywać macierzyństwo na swój własny sposób, nie próbując
na siłę wpisywać się w stereotypy. Bo przecież ma prawo być sobą i dla
siebie. Tak spełniona będzie też bardziej szczęśliwa z najbliższymi tłumaczy Julia Sawicka, prezes Fundacji Pro Musica.

Adres:
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Grażyna Sawicka 507 191 987,
info@pro-musica.org.pl
Strony www:
www.pro-musica.org.pl,
www.facebook.com/fundacjapromusica
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OMNES

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna OMNES zajmuje się przede
wszystkim pielęgnacją terenów zielonych. OMNES pielęgnuje ogrody
klientów oraz zajmuje się nawożeniem i opryskami roślin. Oprócz
`standardowych działań świadczy również usługi bardziej
wyspecjalizowane, takie jak: wertykulacja, areacja, przycinanie drzew,
przekopywanie większych terenów glebogryzarką. Spółdzielnia oferuje
również: profesjonalne usługi sprzątania domów, biur, sklepów i punktów
usługowych, czyszczenie pomieszczeń sanitarnych, kostki brukowej,
elewacji, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej oraz
samochodowej.
Działalność społeczna: Działalność społeczna Spółdzielni Socjalnej
OMNES polega głównie na tworzeniu przyjaznych warunków do pracy dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia
nie ma pozostać tylko miejscem pracy, wykonywania zadań związanych z
zarabianiem pieniędzy, ale miejscem dającym szansę na zmianę, rozwój
i integrację wszystkich pracowników – przyznaje Mariusz Musielak, prezes
Spółdzielni.

Adres:
ul. Słowiańska 25, 64 -100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Mariusz Musielak 697 022 882,
omnes.leszno@gmail.com
Strony www:
omnesleszno.pl,
www.facebook.com/omnesspoldzielniasocjalna
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POD SKRZYDŁAMI

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.

Adres:
ul. Zwycięstwa 1, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Magdalena Dominiak 577 001 115,
magakm75@o2.pl
Strony www:
facebook.com/podskrzydlamileszno
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA PROYOURSELF

Działalność komercyjna: Fundacja zajmuje się fotografią między innymi:
w bieli, ślubną, rodzinną i dziecięcą, ciążową, plenerową, biznesową.
Fundacja oferuje także usługi filmowe tj. przygotowuje filmy promocyjne,
produktowe, wideo-wizytówki, spoty wyborcze postprodukcja wideo,
instruktażowe i tutoriale.
Działalność społeczna: Fundacja zajmuje się szkoleniami i warsztatami
z zakresu marketingu i promocji, w tym edukacja medialna dla
najmłodszych i seniorów! Wspiera startupy i osoby prywatne z zakresu
autopromocji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pierwsze akcje
i inicjatywy Fundacja ma już za sobą. Odbywały się warsztaty dla dzieci.
Przykładową relację video można zobaczyć na naszych profilach w mediach
społecznościowych - wyjaśnia Magdalena Włodarczyk, prezes Fundacji.

Adres:
ul. Józefa Sułkowskiego 46, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Magdalena Włodarczak 781 092 027,
magdalena.wlodarczak@o2.pl
Strony www:
www.proyourself.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne Leszna
NEVER GIVE UP

Działalność komercyjna: : Przedsiębiorstwo oferuje usługi:
serwisowanie motocykli, sprzedaż części, serwisowanie wraz z
tuningiem silników, w szczególności żużlowych. Proponuje pokaz jazdy
na motocyklach żużlowych podczas festynów, wydarzeniach żużlowych,
szkolenie z budowy motocykla oraz bezpieczeństwa z jazdy na
motocyklu. Doświadczenie oraz bogata wiedza w tych tematach
pozwala na profesjonalne wykonywanie wspomnianych usług.

Działalność społeczna:: Dzięki działalności spółki zatrudnione osoby,
które z różnych przyczyn losowych wypadły z rynku pracy, mogły znów
prawidłowo na nim funkcjonować.

Adres:
ul. Łaziebna 1 lok. 1, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Rafał Konopka 721 104 987,
konopkaracing@gmail.com
Strony www:
www.facebook.com/KonopkaRacing/
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KUBA BART

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna KUBA BART w swojej
ofercie posiada usługi: remontowo- budowlane, pielęgnacji terenów
zielonych, sprzątająco-porządkowe. Sukcesem spółdzielni jest PiraGrota, która powstała przy leszczyńskiej starówce. To kompleks
energetyzujących piramid i komfortowa grota solna o właściwościach
leczniczych. Piramidy działają na organizm regenerująco,
antydepresyjnie i wspomagają leczenie wielu chorób. Podobnie jest z
grotą solną. Przebywanie w obiekcie zaleca się chorującym na astmę,
alergię, niedoczynność tarczycy oraz depresję.
Działalność społeczna: Spółdzielnia zatrudnia osoby, które
doświadczają marginalizacji na rynku pracy z powodu długotrwałego
bezrobocia i leczenia uzależnień. Organizujemy kolonie dla dzieci i
młodzieży oraz bezpłatne wieczorki muzyczne. Sponsorujemy wigilie
dla samotnych i bezdomnych. Naszym hasłem jest: nie czekamy.
Działamy! - podkreśla Krzysztof Kubiak, prezes Spółdzielni.

Adres:
ul. Stefana Okrzei 27, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Kubiak 605 087 283,
e.adamska@br-leszno.pl
Strony www:
www.spoldzielnie.org/cat3,3,21
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA EXTREMALNIE AKTYWNI

Działalność komercyjna: Fundacja oferuje sprzedaż, wypożyczanie oraz
serwisowanie akcesoriów do sportów, głównie ekstremalnych, sprzedaż
dronów z ich serwisowaniem oraz akcesoriami takimi jak: kamery
sportowe i kamery 360. Fundacja świadczy usługi foto-video z dronów
oraz naziemne kręcenie spotów reklamowych, imprez, wydarzeń,
teledysków itp. Prowadzi szkolenia landkiting, buggykite, snowkite,
kitesurfing, oraz sprzedaż sprzętu do tych dyscyplin.
Działalność społeczna: Fundacja realizuje projekt Sportowo Gotowi,
który ma na celu przeprowadzanie szkoleń w placówkach edukacyjnych,
zapoznanie młodych osób z rodzajami aktywności fizycznej. Dodatkowo,
drugim trzonem działalności jest projekt Szerokie horyzonty, czyli
szkolenia
i warsztaty dotyczące pilotażu dronów, ich zastosowania w życiu
codziennym i możliwości oraz perspektyw, jakie daje znajomość z tego
zakresu. Projekt ma za zadanie wyłonić przyszłych Olimpijczyków. Podczas
najbliższych Letnich Igrzysk Olimpijskich Kitesurfing będzie wprowadzony
jako nowa dyscyplina. Posiadamy kadrę, która działa czynnie w Polskim
Związku Kiteboardingu - wyjaśnia Adam Stachowiak, prezes Fundacji.

Adres:
ul. Kasztelańska 47/2, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Adam Stachowiak 607 393 959,
adamstachowiak@op.pl
Strona www:
facebook.com/Fundacja-ExtremalnieAktywni
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA ŻYCIE CUDEM JEST

Działalność komercyjna: Fundacja świadczy profesjonale doradztwo
w sferze usług finansowych i księgowych dostosowanych do potrzeb
klienta. Działalność w tym zakresie ma na celu zwiększenie
świadomości ekonomicznej oraz satysfakcji klienta ze sposobu doboru
metod księgowania. Wizją Fundacji jest zostanie instytucją pierwszego
wyboru dla klientów poszukujących stabilności i profesjonalizmu
świadczonych usług z terenu całej Polski.
Działalność społeczna: Fundacja prowadzi cykliczne warsztaty sztuk
walki i samoobrony oraz obrony przed psami. Celem działalności jest
pobudzenie społeczności do czynnego uprawiania sportu, a także
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz umiejętności radzenia sobie
w trudnych sytuacjach życia codziennego. Ponadto Fundacja zajmuje się
upowszechnianiem kultury fizycznej.

Adres:
ul. St. Grochowiaka 6, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Jarząbek 507 120 540,
biuro@fzcj.pl
Strona www:
www.fzcj.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna
FUNDACJA ARENA I ŚWIAT

Działalność komercyjna: Fundacja zajmuje się przeprowadzaniem zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie subregionu
leszczyńskiego, które mają na celu wspieranie rozwoju intelektualnego,
fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Arena i Świat prowadzi
również półkolonie oraz zajęcia edukacyjno-animacyjne.
Działalność społeczna: Głównym celem fundacji jest realizowanie
projektów społecznych o charakterze lokalnym i międzynarodowym dla
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja zatrudnia
również osoby narażone na wykluczenie społeczne.

Adres:
ul. Jasna 7B, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Marta Grześko-Nyczka 661 275 065,
marta.grzesko@gmail.com
Strony www:
www.fundacja-arena.pl
www.facebook.com/FundacjaAiS
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Przedsiębiorstwa społeczne z Leszna

NIE WIDZĘ PRZESZKÓD SPÓŁKA Z O.O. NON-PROFIT

Działalność komercyjna: Spółka zajmuje się zakwaterowaniem
krótkoterminowym na zasadach hotelowych na terenie Leszna. Swoje
usługi kieruje głównie dla firm remontowo – budowlanych, które
przebywają na terenie Leszna w trakcie pracy. Dodatkową działalnością
przedsiębiorstwa będą szkolenia BHP oraz kompleksowa obsługa firm.
Warto podkreślić, że spółka doskonale odpowiedziała na potrzeby
lokalnego rynku.
Działalność społeczna: Spółka Nie widzę przeszkód wspiera
aktywności edukacyjne i sportowe oraz rehabilitację osób niewidomych
i niedowidzących z dysfunkcjami wzrokowymi, ze szczególnym
uwzględnieniem niszowych sportów takich jak narciarstwo alpejskie
osób niewidomych czy showdown. Spółka zajmuje się również ochroną i
promocja zdrowia, wsparciem rehabilitacji osób z dysfunkcjami.

Adres:
ul. Lipowa 47, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu:
Stanisław Kosiński 511 048 511,
Biuro9060@gmail.com
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu leszczyńskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOTWICA

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna Kotwica prowadzi w
Dominicach lokal gastronomiczny serwujący głównie dania obiadowe ,
napoje oraz lody. Przez cały rok świadczy usługi cateringowe dla szkół,
przedszkoli, firm oraz osób fizycznych (mieszkańców gminy
Włoszakowice). Ponadto, organizuje imprezy okolicznościowe
(komunie, stypy, wesela, rocznice, itp.). Od strony biznesowej
spółdzielnię cechuje indywidualne podejście do każdego klienta,
profesjonalna obsługa, pyszne potrawy kuchni lokalnej. Jesteśmy
otwarci i elastyczni na potrzeby naszych klientów – mówi Adam Samol,
członek Zarządu Spółdzielni.
Działalność społeczna: Kotwica wspiera zatrudnione w Spółdzielni
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby z
niepełnosprawnościami. Pomaga im w reintegracji społecznej i
zawodowej. Aktywnie współpracuje z innymi podmiotami
prospołecznymi działającymi w gminie. Organizuje i uczestniczy w
przedsięwzięciach integrujących społeczność lokalną.

Adres:
Dominice 15, 64-140 Włoszakowice
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Zalesiński 781 581 216,
kotwicadominice@interia.pl
Strony www:
profil: Kotwica - Spółdzielnia Socjalna na
Facebooku
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu leszczyńskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RYDZYNIANKA

Działalność komercyjna: Spółdzielnia świadczy usługi restauracyjne
i cateringowe. W swojej ofercie ma także obiady abonamentowe,
wyżywienie dla szkół oraz posiłki regeneracyjne dla firm. W planach
ma również utworzenie bloga, na którym umieszczane będą przepisy,
promujące działalność Rydzynianki. Spółdzielnia nie wyklucza
również otwarcie własnej kawiarni i „kanapkarni”.
Działalność społeczna: Spółdzielnia wspiera różnego rodzaju
inicjatywy społeczne realizowane na terenie gminy (m.in. wypieka
rogale na festyn Fundacji Jukundus, przekazuje fanty na wydarzenia
charytatywne, przygotowuje słodycze dla dzieci na święta).
Spółdzielnia współpracuje także z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Jak przyznają założycielki Rydzynianki: Ważna
jest dla nas integracja z lokalnym społeczeństwem. Chcemy
organizować warsztatów kulinarnych dla dzieci
i dorosłych, rękodzielniczych i edukacyjnych – mówi Liliana Szewczyk,
jedna z założycielek Spółdzielni.

Adres:
ul. Konstytucji 3-go Maja 25, 64-130 Rydzyna
Osoba do kontaktu:
Anna Serwicka 721 298 035,
annaserwicka5@gmail.com
Strona www:
www.facebook.com/rydzynianka
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu leszczyńskiego
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMI
LESZCZYŃSKIEJ „PRO-ACTIV”

Działalność komercyjna: Stowarzyszenie „PRO-ACTIV” zajmuje się
wynajmem domków i pokoi oraz pola namiotowego w
Dominicach. Dzięki rozwijaniu naszej działalności powstały kolejne
miejsca, w których osoby marginalizowane będą mogły podejmować
zatrudnienie, pełnić społeczne role oraz odbudowywać swój potencjał
jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa obywatelskiego –
podkreśla Agata Polewicz, Skarbnik Stowarzyszenia.
Działalność społeczna: Stowarzyszenie wspiera osoby
z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem zawodowym
i społecznym. Prowadzi dwie Spółdzielnie Socjalne osób prawnych,
Centrum Integracji Społecznej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

Adres:
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Osoba do kontaktu:
Zbigniew Zalesiński 781 581 216,
proactivrydzyna@interia.pl
Strony www:
www.proactiv.info.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu leszczyńskiego
SPEEDWAY PROMOTION

Działalność komercyjna: Spółka Speedway Promotion skupia się na
realizacji projektu o nazwie Junior Go. Jego celem jest umożliwienie
młodym ludziom trenowanie na profesjonalnych motocyklach żużlowych
oraz w atestowanym sprzęcie. Spółka, jako swój priorytet podaje pomoc
teoretyczną i praktyczną młodym ludziom podczas treningów z jazdy na
motocyklach, jak i przygotowanie ich do kolejnego treningu. Założyciel
Spółki, pan Marcin Karpiński chce, aby poprzez działalność spółki, nie
tylko popularyzować speedway w Polsce, ale również spełnić marzenia
młodych ludzi.
Działalność społeczna: Przy Projekcie Junior Go zatrudnione są osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym.

Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 64-113 Osieczna
Osoba do kontaktu:
Marcin Karpiński 534 648 021,
marcin.karpinski@ne.com
Strony www:
speedwaypromotion.pl
facebook.com/speedwaypromotion
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu leszczyńskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA KŁODA

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Zielona Kłoda zajmuje się
pielęgnacją terenów zielonych. Porządkowaniem placów, parków, ulic
oraz sprzątaniem pomieszczeń przemysłowych. W trakcie sezonu
zimowego spółdzielnia oferuje kompleksowe usługi porządkowe typu
odśnieżanie, posypywanie dróg piaskiem. Sukcesem spółdzielni jest
niewątpliwie modelowa współpraca z Gminą Rydzyna.
Działalność społeczna: Spółdzielnia Zielona Kłoda tworzy stabilne i
bezpieczne miejsca pracy aktywizując osoby niepełnosprawne oraz
długotrwale bezrobotne.

Adres:
Kłoda 97, 64-130 Rydzyna
Osoba do kontaktu:
Stefan Szmania 601 816 169,
zielonakloda@gmail.com
Strona www:
Zielonakloda.spoldzielnie.org
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego
KOŚCIAŃSKA OPERATYWNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

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.

Adres:
ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan
Osoba do kontaktu:
Janina Szumińska 501 244 988,
koss.koscian@gmail.com
Strony www:
koss.spoldzielnie.org
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego
STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO

Działalność komercyjna: Stowarzyszenie pod marką EVENT FABRYKA
organizuje kompleksowo różnego rodzaju eventy, od kameralnych
koncertów po duże imprezy masowe, imprezy firmowe czy
okolicznościowe. Współpracuje z czołowymi artystami polskiej i
zagranicznej sceny muzycznej i kabaretowej oraz wynajmuje sprzęt
rekreacyjny dla dzieci, namioty z wyposażeniem i sprzęt nagłośnieniowy.

Działalność społeczna: Głównym celem Stowarzyszenia jest
zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez
organizację półkolonii oraz wycieczek. Działacze Stowarzyszenia
odwiedzają ze Słonecznymi Maskotkami placówki opiekuńczowychowawcze, oddziały dziecięce w lokalnych szpitalach. Promują
ekologię i przyrodę poprzez utworzenie ścieżki ekologiczno-przyrodniczej
oraz w Słonecznej Krainie w Lubiniu.

Adres:
Lubiń, ul. Mickiewicza 3, 64-010 Krzywiń
Osoba do kontaktu:
Piotr Serdiuk, 728 999 271,
piotr.sosoliwa@wp.pl
Strony www:
www.sosoliwa.pl, www.facebook.com/SOSLubin
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego
FUNDACJA POMÓC INACZEJ

Działalność komercyjna: Fundacja organizuje imprezy plenerowe,
wydarzenia dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Na terenie Fundacji
znajduje się plac zabaw oraz mini zoo. Dodatkową atrakcją jest
Przyczepa Bajkowe naleśniki (z goframi, naleśnikami i napojami) - do
wynajęcia podczas imprez.
Działalność społeczna: Fundacja wspiera dzieci i młodzież z terenów
wiejskich – poprzez zajęcia animacyjne i hipoterapię. We współpracy
ze szkołą w Starym Bojanowie brała udział w projekcie, podczas
którego uczniowie nagrywali filmy o tematyce patriotycznej. Nasza
wizja, to żyć w świecie, w którym wszystkie dzieci otrzymują równe
szanse na start oraz mogą kształtować swoją przyszłość zgodnie z
zainteresowaniami. Poprzez pracę członków Fundacji chcemy
zaangażować lokalną społeczność do zwrócenia uwagi na dzieci w ich
otoczeniu, oraz na wagę ich rozwoju - takimi hasłami swoją Fundację
promuje jej prezes, Michał Drzewiecki.

Adres:
ul. Główna 1, 64-030 Stare Bojanowo
Osoba do kontaktu:
Michał Drzewiecki 691 672 448,
fundacja@pomocinaczej.pl
Strony www:
www.pomocinaczej.pl,
www.facebook.com/PomocInaczej2016
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BON APETIT

Działalność komercyjna: Spółdzielnia prowadzi działalność gastronomiczną.
Organizuje imprezy okolicznościowe, świadczy usługi
cateringowe. Zajmujemy się organizacją uroczystości rodzinnych w miejscu
wskazanym przez klienta. Zapewnia kompleksową obsługę kuchmistrzowską i
kelnerską. Przygotowuje także posiłki dla szkół i przedszkoli, początkowo na
terenie gminy Kościan.
Działalność społeczna: Spółdzielnia zatrudnia osoby z niepełnosprawnością
oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wspiera je w powrocie do
aktywności zawodowej. Ponadto chce włączać się w inicjatywy organizowane
w społeczności lokalnej.

Adres:
ul. Szkolna 1, 64-000 Oborzyska Stare
Osoba do kontaktu:
Monika Kościańska 516 943 061,
Strona www:
www.facebook.com/bon.appetit.catering.koscian
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ATU

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna Atu oferuje świadczenie
usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi. W swojej ofercie
posiada usługi utrzymania czystości, usługi porządkowe terenów
zielonych, a także sprzątanie miejsc biurowych i domów. Oferuje
również usługi kosmetyczne .
Podjęcie działalności w tej branży wynika z posiadanego doświadczenia
członków założycieli – wyjaśnia Lucyna Makowska.
Działalność społeczna: Głównym celem społecznym jest przywrócenie
na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom
bezrobotnym i z niepełnosprawościami powrotu na rynek pracy.
Spółdzielnia prowadzi również szkolenia, kursy, warsztaty dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Adres:
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8, Czempiń 64-020
Osoba do kontaktu:
Lucyna Makowska 608 350 823,
lmakowska@o2.pl
Strona www:
www.facebook.com/Spoldzielnia.Atu
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu kościańskiego

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŚMIGIELANKA"

Działalność gospodarcza: Spółdzielnia Socjalna "Śmigielanka" zajmuje
się prowadzeniem żłobka dla dzieci ze Śmigla i okolic.
Działalność społeczna: Spółdzielnia działa na rzecz aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także integracji dzieci z
różnych środowisk.

Adres:
ul. Północna 11, 64-030 Śmigiel
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Wawrzyniak 572 099 235,
smigielanka@gmail.com
Strona www:
www.facebook.com/smigielanka
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu rawickiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MULTI
FRESCH

Działalność komercyjna: Multi Fresch to spółdzielnia zajmująca się
kompleksowo opieką nad osobami zależnymi, usługami sprzątającymi,
pracami domowymi (prasowanie, drobne naprawy), opieką nad
grobami, pielęgnacją terenów zielonych. Spółdzielnia działa na
terenie Rawicza
i okolic. Nasza oferta jest skierowana zarówno do klientów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Oferujemy różne usługi, jednak
95% naszych zleceń to usługi sprzątające – tłumaczy Prezeska
spółdzielni, Iwona Wawrzyniak. To pierwsza spółdzielnia socjalna w
powiecie rawickim.
Działalność społeczna: Multi Fresch stworzyły bezrobotne kobiety,
które swoją determinacją i zaangażowaniem wspólnie dążą do celu.
Praca dała im szansę na reintegrację społeczną i zawodową.

Adres:
ul. Stawowa 53, 63-900 Rawicz
Osoba do kontaktu:
Iwona Wawrzyniak 724 419 851,
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu rawickiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FILAR

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna Filar w swojej ofercie
posiada wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego: łóżka rehabilitacyjne,
wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, podnośniki wannowe,
wózki
i krzesła toaletowe, balkoniki, kule ortopedyczne. Oferuje także usługi
opiekuńcze w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji, pomocy w prowadzeniu
domu, aktywizacja osób z niepełnosprawościami, starszych, samotnych.
Zajmuje się także pracami remontowo-budowlanymi.
Działalność społeczna: Spółdzielnia tworzy miejsca pracy dla osób
które zostały wykluczone i zmarginalizowane społecznie. Wychodzimy
naprzeciw Państwa oczekiwaniom, dzięki naszym usługom chcemy pomóc
nie tylko osobom chorym i ich rodzinom, ale także osobom samotnym,
które nie mogą liczyć na pomoc innych- podkreśla Dorota Błoniewska,
prezes Spółdzielni.

Adres:
ul. Spokojna 17, 63-900 Rawicz
Osoba do kontaktu:
Dorota Błoniewska 783 105 050,
filar.rawicz@gmail.com
Strony www:
www.filar-rawicz.pl
facebook.com/filarrawicz
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu rawickiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SMAK-BISTRO

Działalność komercyjna: Spółdzielnia prowadzi usługi
gastronomiczno- cateringowej. W swojej ofercie posiada także obiady
dla szkół. Spółdzielnia pomimo, iż działa od niedawna, ma już
ugruntowaną pozycję na rynku gastronomicznym Rawicza. Posiada
szeroką ofertę cateringową dla osób fizycznych. Widzieliśmy na rynku
lukę w postaci braku dobrych firm cateringowych. Chcieliśmy to
połączyć z pomocą osobom, które mają problemy ze znalezieniem
pracy. Tak narodziła się myśl o stworzeniu
spółdzielni socjalnej. – mówi Marta Mikołajczak, założycielka
Spółdzielni Socjalnej „SMAK – BISTRO”.
Działalność społeczna: Spółdzielnia zatrudnia osoby, które ukończyły
Centrum Integracji Społecznej. Ponadto Spółdzielnia aktywizuje osoby
wykluczone zawodowe na rynku pracy.

Adres:
ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
Osoba do kontaktu:
Marta Mikołajczak 726 322 839,
martamikolajczak12@interia.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu
międzychodzkiego
STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WSPÓLNOTY BARKA

Działalność komercyjna: Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty
Barka
w ramach swojej działalności prowadzi ośrodek wypoczynkowy nad
jeziorem. Dodatkowo oferuje również usługi: krawiecko-szwalnicze.
Stowarzyszenie zajmuje się także pielęgnacją terenów zielonych.
Działalność społeczna: Stowarzyszenie stworzyło dom wspólnoty dla
osób bezdomnych. Prowadzi dwa Centra Integracji Społecznej, w
ramach których organizuje warsztaty aktywizujące. Nasze
doświadczenie wieloletnie pokazuje, że osoby, które w ramach prac
zleconych pracowały na rzecz pracodawcy, po okresie obserwacji w
środowisku pracy, mają większą szansę na zupełne usamodzielnienie się
na otwartym rynku pracy – mówi Katarzyna Bielerzewska – Malasz.
Stowarzyszenie pracuje także na terenie Zakładu Karnego we
Wronkach, gdzie udziela doradztwa osadzonym.

Adres:
Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
Osoba do kontaktu:
Tomasz Filinik 514 191 699,
siwbarka@interia.pl
Strony www:
profil: Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty - SIW
Barka na Facebooku
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu
międzychodzkiego
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
DIAKONIJNA SPÓŁKA ZATRUDNIENIA

Działalność komercyjna: Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka
Zatrudnienia prowadzi działalność w zakresie obróbki metalu, tworzyw
sztucznych oraz krawiectwa. Spółka jest dostawcą usług m.in. dla branży
samochodowej,dla której wykonuje naprawy pojemników specjalistycznych,
uniwersalnych i plastikowych. Realizuje także zlecenia z zakresu produkcji
odzieży roboczej.
Działalność społeczna: Spółka wspiera w reintegracji społecznej i
zawodowej swoich pracowników. Wspieramy kształcenie zawodowe i
nabywanie kwalifikacji przez osoby wywodzące się ze środowisk dotkniętych
długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniem czy
bezdomnością - mówi Adam Weber, przedstawiciel Spółki. Przedsiębiorstwo
pomaga osobom wykluczonym społecznie przezwyciężyć kryzysy i uczy, jak
radzić sobie z różnego rodzaju problemami i trudnymi sytuacjami – dodaje.
Spółka realizuje program praktyk zawodowych dla osób pozostających poza
rynkiem pracy. Uczestnicy dzięki szkoleniom zawodowym zyskują szansę na
ponowne wejście na lokalny rynek pracy.

Adres:
ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz
Osoba do kontaktu:
Adam Weber 10 105 951,
sekretariat@dsz-diakonijna.pl
Strony www:
www.dsz-diakonijna.pl

-45-

Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu
międzychodzkiego
PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE INICJATYWA
Działalność komercyjna: Przedsiębiorstwo Społeczne Inicjatywa zajmuje
się: pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem biur, zakładów pracy,
mieszkań, sprzątaniem poremontowym, praniem tapicerek, dywanów,
kompleksowym czyszczeniem aut. Przedsiębiorstwo świadczy również
usługi krawieckie, takie jak: szycie ubrań na miarę, przeróbki gotowych
ubrań, naprawa, szycie elementów garderoby, takich jak szale, czapki,
szycie elementów wystroju wnętrz (poduszki, poszewki, firany, zasłony,
obrusy), a także usługi haftu. Inicjatywa planuje również produkcję
ręcznie robionej biżuterii oraz gadżety reklamowe dla firm, opatrzone
znakiem „Lokalny produkt rękodzielniczy”.
Działalność społeczna: Misją Przedsiębiorstwa Społecznego Inicjatywa
jest wspieranie wszelkich działań, które mają doprowadzić do
reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych. Zadaniem
Inicjatywy będzie nie tylko rozwiązywanie problemów socjalnych, ale
przede wszystkim włączanie osób wykluczonych w działanie, do
czynnego życia społecznego
i zawodowego. Osoby takie otrzymają szansę na usamodzielnienie się
i uniezależnienie od instytucji pomocy społecznej.

Adres:
ul. 1 maja 22a, 64-420 Kwilcz
Osoba do kontaktu:
Anna Cąkała 503 147 540,
biuro.rose@rose.org.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu gostyńskiego
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY SPORTY WALKI GOSTYŃ

Działalność komercyjna: Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki
Gostyń zajmuję się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
W swoim programie realizuje również zajęcia dla dorosłych m.in. boks,
joga, cross, ABT, K1, zapasy. Klub Sportowy organizuje również Gale
Sportów Walki. W swojej ofercie posiada wypożyczanie klatko-ringu
wraz obsługą i rozłożeniem.
Działalność społeczna: Głównym celem jest dbanie o prawidłowy rozwój
psychofizyczny przede wszystkim dzieci i młodzieży, oderwanie ich od
wirtualnego świata i zagospodarowanie ima czasu poprzez sport.
Wychowankowie klubu są uczeni profesjonalnego podejścia do sportu –
podsumowuje Natalia Wojtkowiak, prezes Stowarzyszenia

Adres:
ul. Ks. Jana Twardowskiego 11, 63-800 Gostyń
Osoba do kontaktu:
Krzysztof Wojtkowiak 783 121 402,
sportywalkigostyn@interia.pl
Strona www:
www.facebook.com/swgostyn
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu gostyńskiego
STOWARZYSZENIE ŁACIATA WIEŚ

Działalność komercyjna: Stowarzyszenie zaprasza do wioski, w
której można zobaczyć, jak wyglądało życie 80 lat temu. Na jej
terenie można m.in. wydoić sztuczną krowę, przejechać się bryczką, a
także wziąć udział w szeregu warsztatów manualnych, takich jak
malowanie porcelany, zdobienie drewnianych krówek, wyplatanie z
papierowej wikliny czy wytwarzania nabiału w sposób domowy. Na
terenie wsi znajduje się muzeum serowarstwa oraz dawnych
gospodarstw domowych.
Działalność społeczna: Łaciata Wieś organizuje kiermasze
świąteczne, festyny rodzinne i turnieje. Misją Stowarzyszenia jest
przyczynienie się do ograniczenia ryzyka uzależnienia się
społeczeństwa od wirtualnego życia
i zaproszenie młodych osób do zapoznania się z pięknem polskiej wsi.
Ważne jest również przybliżenie im czasów ich dziadków czy
pradziadków – mówi Renata Turbańska, Prezeska Łaciatej Wsi.

Adres:
ul. Krotoszyńska 3, 63-860 Pogorzela
Osoba do kontaktu:
Renata Turbańska 669 347 678,
laciata.wies@o2.pl
Strona www:
www.facebook.com/laciata.wiesgluchow
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu gostyńskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ECOSS

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna działa głównie w
zakresie usług komunalnych, a w niedalekiej przyszłości planuje
realizować zadania związane z obsługą dróg powiatowych. Spółdzielnia
prowadzi także warsztat krawiecko - rękodzielniczy. Oferuje wynajem
estrady plenerowej. W Spółdzielni pracują osoby z Centrum Integracji
Społecznej.
Działalność społeczna: Spółdzielnia Socjalna jest ściśle związana ze
swoim mikro regionem czyli Biskupizną, angażując się w jego promocję.
Zamierza produkować lalki oraz przedmioty inspirowane tradycyjnymi
wzorami tego regionu. Naszym zamierzeniem jest stopniowe rozszerzanie
zakresu świadczonych usług o nowe propozycje zależnie od potrzeb
lokalnego rynku – podkreśla Dawid Danek, prezes Spółdzielni.

Adres:
ul. Miejsko-Górecka 25, 63-840 Krobia
Osoba do kontaktu:
Dawid Danek 531 390 309,
biuro@ecoss.spoldzielnie.org
Strony www:
www.ecoss.spoldzielnie.org
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu grodziskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NA PIĄTKĘ

Działalność komercyjna: Spółdzielnia socjalna Na Piątkę prowadzi
piekarnię oraz kawiarnię. Oferuje również usługi cateringowe oraz
zajmuje się świadczeniem usług gastronomicznych. Oprócz tego w
swojej ofercie posiada usługi opieki nad terenami zielonymi.
Działalność społeczna: Spółdzielnia zatrudnia osoby wykluczone
społecznie z naciskiem na osoby z niepełnosprawnością intelektualnąuczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także
osoby długoterminowo wykluczone. Spółdzielnia organizuje również
spotkania integracyjne dla tych osób. Chcemy, aby spółdzielnia była
miejscem gdzie ludzie chcą i potrafią pracować, czują się dobrze i
bezpiecznie. Są życzliwi wobec siebie i innych – podkreśla Anna Hoffman,
prezes Spółdzielni.

Adres:
ul. Zbąszyńska 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Osoba do kontaktu:
Anna Hoffman 500 439 254,
annahoffman@interia.pl
Strona www:
Profil Spółdzielni na Facebooku
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu grodziskiego
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERCE

Działalność komercyjna: Spółdzielnia Socjalna Serce funkcjonuje przy
warsztatach terapii zajęciowej. Zatrudnia osoby z niepełnosprawnością
intelektualną. Spółdzielnia zajmuje się produkcją ekologicznych
podpałek. Oferuje również konfekcjonowanie ślimaków. Oprócz tych
działań podejmuje się także utrzymania czystości terenów zielonych.
Działalność społeczna: Spółdzielnia przez swoją działalność aktywizuje
zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Swoją
działalnością włączają takie osoby do życia społecznego Rakoniewic.
Niepełnosprawni bardzo szanują swoich pracodawców, dzięki
którym mogą funkcjonować w społeczeństwie - mówi Mirosława
Sworowska, była prezes Spółdzielni.

Adres:
ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
Osoba do kontaktu:
Karolina Bartkowiak-Glinka 695 228 891,
karolinabartkowiak@vp.pl
Strony www:
www.spoldzielniaserce.pl
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu grodziskiego
FUNDACJA SWOJSKA ZAGRODA U PRZĄDKÓW

Działalność komercyjna: Fundacja organizuje zajęcia nauki jazdy
konnej dla dzieci i młodzieży. Organizuje również imprezy plenerowe
związane z tematyką koni i jeździectwa. Posiadamy gospodarstwo
turystyczne, które proponuje turystom spędzanie czasu w sposób
niekonwencjonalny – podsumowuje prezeska Fundacji Ewa Prządka.
Działalność społeczna: Fundacja działa na rzecz integracji społecznej,
pomoc dzieciom niepełnosprawnym, głównie przez prowadzenie
hipoterapii, jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają
na celu korzystnie wpływać na ciało, stymulują mięśnie oraz likwidują
stres.

Adres:
ul. Polna 1, 64-308 Jabłonna
Osoba do kontaktu:Ewa Prządka 669 021 920
Ewaprzadka81@o2.pl
Strona www:
www.facebook.com/SwojskaZagrodauPrzadkow/
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu wolsztyńskiego
STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO – PSZCZELARSKIE
„SZCZĘŚLIWA PSZCZOŁA”

Działalność komercyjna: Założeniem Stowarzyszenia jest pomoc
w kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w sieci.
Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na pisaniu tekstów
marketingowych, poradnikowych i reporterskich. Zajmuje się
prowadzeniem profili osób, instytucji oraz przedsiębiorstw w mediach
społecznościowych. Chce również wspierać branże i marki zajmujące się
pszczelarstwem, poprzez budowanie ich wizerunku w internecie.
Działalność społeczna: Stowarzyszenie udziela pszczelarzom
wszechstronnej pomocy w zakresie dostaw środków i narzędzi służących
ochronie pszczoły miodnej, jak i przedmiotów niezbędnych dla rozwoju
pasiek. Stowarzyszenie prowadzi również działalność edukacyjną
i szkoleniową dedykowaną dzieciom i młodzieży, mającą na celu
uświadomienie korzyści płynących z ochrony pszczoły miodnej oraz
promowanie działalności proekologicznej. Stowarzyszenie wspiera
w reintegracji społecznej i zawodowej swoich pracowników - osoby
z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Adres:
ul. Polna 5, 64-200 Wolsztyn
Osoba do kontaktu:
Adam Rybicki 607 642 951,
adamq13@poczta.onet.pl
Strony www:
www.facebook.com/szczesliwapszczola
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Przedsiębiorstwa społeczne z powiatu wolsztyńskiego
FUNDACJA ROZWOJU NURKOWEGO LANGUSTA

Działalność komercyjna: Fundacja w swojej ofercie posiada kursy
nurkowe o różnym stopniu zaawansowania prowadzące do nabycia
umiejętności nurkowania, lub rozszerzające te umiejętności. Kursy
kierowane są do szerokiego kręgu osób, od dzieci i młodzieży po osoby
dorosłe. Dla osób nieposiadających umiejętności organizowane są kursy
o poziomie 0. Kurs podstawowy obejmuje nabycie umiejętności:
samodzielnego złożeniai kontroli akwalungu, planowania i realizacji
nurkowania w różnych warunkach na wodach otwartych.
Działalność społeczna: Fundacja upowszechnia wiedzę o bezpiecznym
korzystaniu z wody. Ponadto celem Fundacji jest ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony przyrody
poprzez uczestnictwo w corocznych akcjach oczyszczania akwenów.
Naszym motto jest hasło: „Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do
sukcesu”- podkreśla Sławomir Młynkowski, prezes Fundacji.

Adres:
ul. Konopnickiej 6/2, 64-200 Wolsztyn
Osoba do kontaktu:
Sławomir Młynkowski 602 479 121,
smylnek@interia.pl
Strona www:
nurkowanielangusta.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Stowarzyszenie Centrum PISOP
Pl. Metziga 26/6
64-100 Leszno
tel. 65/520 78 86
pisop@pisop.org.pl
www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

