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SPOŁECZNYCH



Decydując o zakupie usług i produktów 
najpierw widzisz markę. Marketingową 
narrację, która odwołując się do emocji 
i zmysłów,  

opakowuje produkt  
tak, że on sam staje się mniej ważny.



W środku jest po prostu produkt. 
Zwyczajny. Jednak niektóre 
produkty i usługi kryją w sobie 

coś niezwykłego 
– wartości, dzięki którym 
proste rzeczy nabierają znaczenia. 



Każdy produkt i usługa ma swoją historię. 
Stoją za nimi ludzie, którzy go tworzą. 
Warunki pracy, otoczenie w jakim powstaje, 
wpływ jaki wywiera na lokalne środowisko. 

To wszystko ma znaczenie. 



Wartości, które kryją w sobie produkty 
i usługi społecznych dostawców 
sprawiają, że na pozór zwyczajne rzeczy 

staje się niezwykłe. 
Mieszczą w sobie cząstkę dobra.



Zobacz, jak zwykli ludzie w niezwykłych 
firmach tworzą produkty i usługi, 
których wartość jest znacznie 

większa niż cena na etykiecie. 
Współpracując ze społecznymi dostawcami, 
pomagasz budować lepszy świat. 



Ich zadaniem jest reinwestowanie 100% zysków w misję 
społeczną. To najważniejszy powód, dla którego

warto zamawiać usługi 
i produkty społecznych  
dostawców.

Społeczny
dostawca
celem społecznych dostawców 
jest tworzenie 
pozytywnej zmiany 
społecznej 
przy użyciu narzędzi biznesowych.

Biznes stając się kontrahentem społecznego dostawcy 
może przyczyniać się do wzmocnienia własnej pozycji 
rynkowej poprzez budowanie wizerunku odpowie-
dzialnego i zaangażowanego społecznie biznesu, co 
pozytywnie wpływa na relację z lokalną społecznością. 
Społeczni dostawcy mając stałych kontrahentów, czyli 
stabilne przychody, lepiej realizują swoją społeczną misję.

Społecznych dostawców jest na Dolnym Śląsku niewielu. 
Jeszcze mniej jest tych, którzy najlepiej potrafią połączyć 
społeczną misję z realiami prowadzenia biznesu i wysoką 
jakością usług. Tym bardziej zasługują one na uznanie 
i wsparcie. Zachęcamy do zapoznania się z podsta-
wowymi informacjami na temat najlepszych i najcie-
kawszych (naszym zdaniem) społecznych dostawców, 
a przede wszystkim do zamawiania usług i produktów, 
które oferują.



Ekonomia 
Wartości
W naszej broszurce podzieliliśmy 
wartości społeczne na pięć podsta-
wowych kategorii:

rozwój lokalny 
społeczny dostawca inwestuje zyski we wzmac-
nianie lokalnej społeczności, animuje działania 
poprawiające jakość życia ludzi w najbliższym 
otoczeniu

reintegracja społeczna
społeczny dostawca odbudowuje u osób wyklu-
czonych społecznie takie umiejętności, które 
pozwalają im uczestniczyć aktywnie i samo-
dzielnie w życiu

środowisko naturalne 
społeczny dostawca przywiązuje dużą wagę do 
ochrony świata przyrody, opiekuje się zwierzę-
tami, w produkcji przestrzega zasad zrównoważo-
nego rozwoju

tworzenie miejsc pracy 
społeczny dostawca zatrudnia osoby wykluczone 
z rynku pracy, tworzy warunki do pracy dla osób 
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, 
bezdomnych

edukacja i kultura 
społeczny dostawca prowadzi działalność kultu-
ralną i oświatową, przeznacza zyski na rozwój 
inicjatyw kulturalnych i edukację dzieci, młodzieży, 
osób starszych

Skorzystaj z internetowego 
katalogu społecznych dostawców 
i znajdź produkt lub usługę, których 
wartość jest znacznie większa 
niż cena na etykiecie.

kupujespolecznie.pl
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CELE 
SPOŁECZNE

Wrocławski Zakład
Aktywności Zawodowej

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 
prowadzi działalność usługowo-wytwórczą 
w trzech branżach: gastronomicznej, poligra-
ficznej i ogrodniczo-porządkowej. Podsta-
wowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja 
zawodowa i społeczna zatrudnionych w zakła-
dzie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu znacznym i umiarkowanym, którzy 
stanowią minimum 70% pracowników. 

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową

gastronomia: obsługa kateringowa, 
posiłki dla grup zorganizowanych, prowa-
dzenie stołówki osiedlowej

poligrafia cyfrowa: druk doku-
mentów, plakatów, ulotek i wizytówek, druk 
wielkoformatowy

ogrodniczo-porządkowa : 
prace ogrodnicze, pielęgnacja zieleni, utrzy-
manie porządku wewnątrz budynków, 
sprzątanie terenów zielonych

Kontrahenci WZAZ mają prawo do obni-
żenia wpłat na PFRON z tytułu nieza-
t r udniania  we  własnej  f i rmie  osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z  art. 22, 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych

SUKCESY
WZAZ prowadzi działal-
ność nieprzerwanie od 
2008 roku, wypracowując 
stabilne relacje biznesowe 
z firmami i samorządem

Certyfikat jakości Zakup 
Prospołeczny 2014-2018

KONTAKT
 Wrocław, ul. Litomska 10

 71 354 64 26
 biuro@zaz.wroclaw.pl

 www.zaz.wroclaw.pl
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CELE 
SPOŁECZNE

Spółdzielnia Socjalna

Panato

Spółdzielnia PANATO to przedsiębiorstwo 
społeczne łączące lokalny rynek projektowy 
z ekologiczną produkcją. Jest producentem 
toreb bawełnianych, plecaków i akcesoriów 
reklamowych z nadrukiem. Organizację tworzą 
dwie współpracujące ze sobą pracownie:

pracownia szycia – produkuje torby, 
plecaki i akcesoria reklamowe. 

pracownia sitodruku  – wykonuje 
nadruki na produktach reklamowych oraz 
prowadzi pokazy i warsztaty sitodruku.

W 2017 roku Spółdzielnia zainicjowała 
powstanie ogólnopolskiej sieci przedsiębiorstw 
społecznych zatrudniających osoby z niepeł-
nosprawnością. Wspólnie pod marką PANATO 
Bag produkują produkty tekstylne na rynku 
krajowym i zagranicznym.

KONTAKT
  Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68A
  71 735 16 35
  biuro@panato.org
  www.panato.org
  facebook.com/ 
PracowniaPANATO

Wspieranie zatrudnienia 
osób z niepełnosprawno-
ściami i tworzenie miejsc 
pracy dla osób bezrobot-

nych
Wypracowane nadwyżki 
finansowe przeznaczane 
są na realizację działań 
społecznych, m.in. edu-
kację w zakresie ekonomii 
społecznej i ekologii oraz 
budowania społeczeństwa 

obywatelskiego 

reklamowa: produkcja toreb i plecaków 
reklamowych z nadrukiem (bawełna, tyvek, 
ortalion, washpapa), projektowanie i produkcja 
notesów, teczek i organizerów kreatywnych. 
Produkty reklamowe o wysokiej jakości i orygi-
nalnym wzornictwie

eventowa: prowadzenie warsztatów 
i pokazów sitodruku podczas eventów

SUKCESY 

Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii 
Społecznej 2014, 2015, 2016 

Certyfikat Jakości „Zakup Prospo-
łeczny” 2016-2018

Nagroda Publiczności na Najlep-
sze Przedsiębiorstwo Społeczne 
w Polsce im. Jacka Kuronia 2015 
Nagroda Laureatów na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Społeczne w Pol-

sce im. Jacka Kuronia 2014
Nagroda „Pomysł na Rozwój” na 
Najlepsze Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne w Polsce im. Jacka Kuronia 

2013
Dolnośląski Przedsiębiorca Spo-

łeczny 2013
Działalność w skali ogólnopolskiej 
oraz stawianie pierwszych kroków 
w eksporcie na rynku europejskim
I Miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Dolnośląskie Gryfy” 2018 
w kategorii Przedsiębiorstwo Spo-

łeczne2120



CELE 
SPOŁECZNE

Spółdzielnia socjalna
Arte Bielawa

Spółdzielnia Socjalna Arte Bielawa świadczy 
usługi z zakresu budownictwa, pielęgnacji zieleni 
oraz tworzy unikatowe, ręcznie malowane 
wyroby ceramiczne. Wykonują również nadruki 
na materiałach tekstylnych. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia m.in osoby wykluczone z rynku pracy 
z powodu bezdomności i uzależnień. Realizują 
działania na rzecz animacji lokalnej społeczności 
i przeciwdziałaniu ubóstwu.

Rehabilitacja zawodo-
wa osób bezdomnych 

i z uzależnieniami
Nieodpłatne prowadze-
nie świetlicy dla dzieci 

z rodzin ubogich
Wydawanie żywności

Organizacja paczek 
świątecznych

Wspieranie zatrudnie-
nia osób bezrobotnych 
i głęboko wykluczonych 

społecznie 

KONTAKT
 Bielawa, ul. Nowobielawska 5

 535 342 279
 biuro@arte.bielawa.pl

 www.arte.bielawa.pl 
 facebook.com/ARTEWSS

budowlana: remonty, rusztowania

porządkowo-pielęgnacyjna: 
zieleni, odśnieżanie, sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, hal, przychodni i mieszkań

zdobnictwo ceramiki: ręcznie 
malowana ceramika

gadżety reklamowe: breloczki, 
podkładki, grafika na tekstyliach

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup Prospo-

łeczny” 2016-2018
Dolnośląski Przedsiębiorca Społecz-

ny 2014
III miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Sudeckie Kryształy”w latach 

2014, 2015 i 2018
Nagroda Publiczności 2014 oraz 
6 miejsce najlepszych przedsię-

biorstw społecznych w Polsce
Nagroda Publiczności i Nagroda 
Laureatów na Najlepsze Przed-
siębiorstwo Społeczne w Polsce 

im. Jacka Kuronia 2015
Certyfikat Jakości „ES” Ekonomii 

Społecznej 2015 i 2016
III Miejsce w Plebiscycie Gospodar-
czym „Dolnośląskie Gryfy” 2015

Znak jakości ekonomii społecznej 
i solidarnej 2018

Nominacja do nagrody Gospodarczej 
– Dolnośląskie Gryfy 2018

Nagroda Publiczności w konkursie 
(eS) Przedsiębiorstwo Społeczne 

Roku im. Jacka Kuronia 2018
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CELE 
SPOŁECZNE

Stowarzyszenie 
Wolimierz

Stowarzyszenie Wolimierz działa na rzecz 
odnowy wsi Wolimierz na Pogórzu Izerskim. 
W 2010 r. powstał Plan odnowy miejscowości 
Wolimierz. Zapisana w nim wizja: „Wolimierz 
– zabytkowa wieś z Ekomuzeum Łużyckim 
i dobrze prosperującą bazą agroturystyczną, 
z przedsiębiorczymi mieszkańcami zintegro-
wanymi wokół twórczych inicjatyw” jest konse-
kwentnie wdrażana w życie.
Stowarzyszenie działa na rzecz utworzenia 
Wiejskiego Ośrodka Kultury, w którym miesz-
kańcy mogliby prowadzić stałą działalność 
edukacyjną i kulturalną oraz rozwijać ofertę 
turystyczną w ramach działalności odpłatnej 
pożytku publicznego. Wolimierz to sztuka 
współdziałania i sztuka kreatywnego wypo-
czynku w bliskości dzikiej przyrody.

KONTAKT
  Wolimierz 120
  502 554 352
  stowarzyszenie@wolimierz.org
  www.wolimierz.org
  facebook.com/ 
wolimierz

Animowanie rozwoju lo-
kalnego, budowanie marki 

Wolimierza
Prowadzenie zajęć eduka-
cyjnych i kulturalnych dla 

dzieci i dorosłych
Dbanie o estetykę prze-
strzeni publicznej, nasadze-
nia krzewów, porządkowa-

nie terenów zielonych
Koordynacja wytwarzania 
produktu lokalnego – usługi 
agroturystyczne, pamiątki, 
artykuły spożywcze, warsz-

taty rękodzielnicze

eventowa: organizacja wyjazdów inte-
gracyjnych i eventów (MICE), połączonych 
z zajęciami edukacyjnymi i warsztatami 
kreatywnymi dla firm i grup zorganizowa-
nych (do 100 miejsc noclegowych)

p r o d u k t y  lo k a l n e :  warsz-
taty rzemieślnicze; produkcja pamiątek, 
gadżetów, zajęcia edukacyjne

edukacja :  organizacja wyjazdów 
wolontariatu pracowniczego, szkoleń CSR, 
przedsiębiorczości społecznej, marketingu 
wartości, organizacja wizyt studyjnych

SUKCESY
Nagroda specjalna w konkursie 
Piękna Wieś Dolnośląska 2013 
za zachowanie ładu kulturowego 
i przestrzennego oraz aktywność 

społeczną
Wyróżnienie w konkursie Piękna 
Wieś Dolnośląska 2014 „Najlepszy 

start w Odnowie Wsi”
Wyróżnienie w konkursie Piękna 
Wieś Dolnośląska 2015 „Najlepsze 
przedsięwzięcie w Odnowie Wsi”

2524
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CELE 
SPOŁECZNE

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2016-2018

Spółdzielnia Socjalna
Inicjatywa

Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa jest przed-
siębiorstwem społecznym oferującym usługi 
w zakresie organizacji imprez firmowych, plene-
rowych pikników rodzinnych oraz warsztatów 
animacyjnych. Inicjatywa dysponuje profesjo-
nalnym sprzętem do realizacji różnorodnych 
działań artystyczno-rekreacyjnych.

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni
Aktywizacja społeczna 
osób z niepełnospraw-

nościami 
Animacja lokalna

Wolontariat

eventowa: animacja społeczno-kultu-
ralna, rozrywka i edukacja podczas imprez, 
dmuchańce, fotobudka, mega-piłkarzyki, 
namioty plenerowe, grill, maszyna do 
popcornu, stoły i krzesła plenerowe, chusta 
Klanzy, bańki XXL, nagłośnienie, stroje 
animacyjne

KONTAKT
 Polkowice, ul. Borówkowa 5a

 731 796 598
 biuro@inicjatywa.polkowice.pl

 www.inicjatywa.polkowice.pl
 facebook.com/inicjatywa.polkowice
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CELE 
SPOŁECZNE

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2016-2018

Spółdzielnia Socjalna
Invest

Spółdzielnia Invest istnieje na rynku od 2012 
roku. Oferuje usługi w zakresie sprzedaży 
i montażu: okien i drzwi PCV/aluminium, rolet 
wewnętrznych i zewnętrznych, bram garażo-
wych oraz rynien, a także usługi remontowo-
-budowlane, rozbiórkowe i porządkowe. Invest 
przeznacza wypracowane zyski na realizację 
celów reintegracji społecznej i zawodowej 
swoich pracowników

KONTAKT
  Nowa Ruda, ul. Zaułek 12
  74 814 34 80
  spoldzielnia.invest@op.pl
  www.spoldzielniainvest.pl

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni

sprzedaż i montaż: okien i drzwi 
PCV i Aluminium, rolet wewnętrznych 
i zewnętrznych, bram garażowych, rynien

usługi remontowe: malowanie, 
panele podłogowe, płytki podłogowe 
i ścienne, gładzie, tynki, docieplenia

prace porządkowe : koszenie 
trawników, żywopłotów, odśnieżanie, mycie 
okien, klatek schodowych pomieszczeń 
biurowych oraz mieszkań prywatnych

2928



CELE 
SPOŁECZNE

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 

spółdzielni; 
Edukacja artystyczna 

dzieci

SUKCESY
Pierwsze miejsce w kon-
kursie na Najlepsze Przed-
siębiorstwo Społeczne 
w Polsce im. Jacka Kuronia 

w 2015
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2016-2018

bombki choinkowe: produkcja 
i sprzedaż, ręcznie malowane, możliwość 
zamówienia własnych wzorów

edukacja: zwiedzanie fabryki bombek

KONTAKT
 Krośnice, ul. Kwiatowa 7

 71 384 66 19
 biuro@szklanyswiat.org

 www.szklanyswiat.org
 facebook.com/Spółdzielnia-Socjalna-

-Szklany-Świat-Bombki

Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki 
z Krośnic k. Milicza powstała w 2009 roku. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia wykwalifikowane 
osoby z wieloletnim doświadczeniem, które 
wytwarzają szklane ozdoby choinkowe trady-
cyjną metodą ręczną. W ofercie znajduje się 
kolekcja kilkudziesięciu autorskich wzorów 
bombek, na których można nanieść dowolny 
wzór, np. logo firmy. Ponadto spółdzielnia 
wytwarza szklane wyroby dekoracyjne wnętrz, 
takie jak łabędzie, żurawie, bociany czy słynny 
regionalny karp milicki oraz prowadzi autorskie 
pokazy i warsztaty dmuchania szkła.

Spółdzielnia Socjalna 
Szklany Świat Bombki
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CELE 
SPOŁECZNE

Spółdzielnia Socjalna
Błysk

Spółdzielnia Socjalna Błysk z Lubina od 7 lat 
z powodzeniem utrzymuje czystość w obiek-
tach handlowych oraz placówkach banko-
wych w Lubinie, Głogowie i Polkowicach 
o powierzchni od 100 do 2000 m². Zatrudnia 
osoby z niepełnosprawnościami dla których 
spółdzielnia jest stałym i bezpiecznym miej-
scem pracy. 

KONTAKT
 Lubin, ul. 1 Maja 8B/1
  727 620 511
  spoldzielniasocjalnablysk@gmail.com
  www.blysk.lubin.pl
  facebook.com/ 
Spółdzielnia-Socjalna-Błysk

Aktywizacja zawodowa 
członków i pracowników 
spółdzielni; aktywizacja 
społeczna i zawodowa 
osób z niepełnospraw-
nościami i uzależnieniami
Działania na rzecz aktywi-
zacji osób starszych oraz 
propagowania solidarności 

międzypokoleniowej usługi porządkowe: profesjo-
nalne czyszczenie i utrzymanie czystości 
w budynkach i na zewnątrz

ogrodnicze : pielęgnacja terenów 
zielonych

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup Pro-

społeczny” 2016-2018
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CELE 
SPOŁECZNE

Wspieranie zatrudnienia 
osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym

KONTAKT
 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 44, 

 74 647 00 58
 cis@gmina.klodzko.pl

 facebook.com/cisgminaklodzko

Centrum Integrac j i  Społeczne j  Gminy 
Kłodzko realizuje zadania z zakresu reinte-
gracji społeczne i zawodowej osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. W ramach 
reintegracji zawodowej Centrum prowadzi 
zajęcia w pięciu warsztatach: ogrodniczo-
-porządkowym, remontowo-porządkowym, 
opiekuńczym, gastronomicznym, krawieckim. 
Wypracowane podczas warsztatów produkty 
i usługi są oferowane firmom i instytucjom 
z regionu. Na szczególną uwagę zasługują 
poduszki wypełniane ekologiczną gryką, które 
mają walory prozdrowotne.

Centrum Integracji Społecznej 
Gminy Kłodzko

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2016-2018

usługi: ogrodniczo-porządkowe
remontowe i budowlane

usługi opiekuńcze: opieka nad 
osobami starszymi i dziećmi

gastronomia: katering

usługi krawieckie : produkcja 
i sprzedaż drobnej galanterii, ozdób, indy-
widualne zamówienia
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Centrum Integracji Społecznej 
w Krosnowicach 

Centrum Integracji Społecznej w Krosnowi-
cach zostało utworzone przez Stowarzyszenie 
„Edukacja i Rozwój” w 2012 roku. Organizacja 
angażuje blisko 50 osób (w tym osób długo-
trwale bezrobotnych), którzy realizują się 
świadcząc różne usługi: opiekuńcze, gastro-
nomiczne, ogólnobudowlane lub w zakresie 
utrzymania porządku terenów zielonych 
oraz budynków.

 KONTAKT
  Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój

 Krosnowice 91
  BIURO – Kłodzko,  
ul. Wyspiańskiego 4

 74 647 00 58
 eir.klodzko@wp.pl

Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych w re-

gionie
Kształtowanie umiejęt-
ności pozwalających na 
pełnienie ról społecznych, 
Nabywanie umiejętności 
zawodowych oraz przy-

uczanie do zawodu, 
Uczenie umiejętności ra-
cjonalnego gospodarowa-
niapodsiadanymi środkami 

pieniężnymi

usługi gastronomiczne

usługi ogrodniczo- 
porządkowe

usługi ogólnobudowlane

usługi opiekuńcze: (pomoc 
w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi)

usługi w zakresie gospo-
darki odpadami, segre-
gacji i recyklingu

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2016-2018
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usługi pralnicze : pranie, 
prasowanie i maglowanie 

usługi krawieckie: szycie 
na zlecenie z materiałów własnych 
i powierzonych

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową i fizyczną

KONTAKT
Ostrowina 21, 56-400 Oleśnica

e-mail: cooppasja@gmail.com
www.compasja.pl/pralnia

Spółdzielnia Socjalna "Pasja" przy Powia-
towym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie 
koło Oleśnicy zajmuje się rehabilitacją zawo-
dową osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
z doświadczeniem choroby psychicznej. Terapia 
poprzez pracę odbywa się obecnie w ramach 
dwóch warsztatów: pralni i szwalni.
Spódzielnia oferuje:
- kompleksowe usługi pralnicze, spełniające 
najwyższe wymagania klientów z branży hote-
larskiej i cateringowej. Odbiór i dostawa prania 
jest dopasowana do indywidulanych potrzeb.
- kompleksowe usługi szwalnicze krawiectwa 
konfekcyjnego, przede wszystkim bieliźniarstwa 
hotelowego, przemysłowego, szycia toreb.

Spółdzielnia Socjalna 
Pasja
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Prospołeczny” 2017-2018 
Nominowani do Nagrody 
Gospodarczej – Dolnoślą-

skie Gryfy

gadżety reklamowe: projektowanie 
i produkcja oryginalnych gadżetów reklamowych 
z drewna: opakowań, ekspozytorów, artykułów 
pamiątkarskich i dekoracyjnych, a także tabliczek 
informacyjnych. Importowanie ekologicznych 
artykułów promocyjnych

wycinanie i grawerowanie : 
różnorakich materiałów, takich jak drewno, 
szkło, metal, skóra czy tekstylia (precyzyjne 
plotery laserowe o dużej mocy)

Reintegracja społeczna 
i zawodowa osób z trud-
nościami na rynku pracy

KONTAKT
 ul. Inżynierska 3

55 - 221 Jelcz - Laskowice
 tel.: 607946114 
 e-mail:  info@manumania.org

www.manumania.org

Nadrzędnym celem Manumanii jest reintegracja 
społeczna i zawodowa osób ze słabą pozycją na 
rynku pracy, poprzez włączenie ich w aktywność 
gospodarczą spółdzielni. Uzyskane dochody 
są przeznaczane na rozbudowę firmy, rozwój 
zawodowy pracowników, a także na stwarzanie 
nowych miejsc pracy. Spółdzielni zależy również 
na dbałości o środowisko dlatego oferują 
produkty z naturalnych materiałów, biodegrado-
walne lub pochodzące z recyklingu. Specjalizują 
się w projektowaniu i produkcji oryginalnych 
gadżetów reklamowych.

Spółdzielnia Socjalna
Manumania

4140



CELE 
SPOŁECZNE

SUKCESY
Certyfikat Jakości „Zakup 
Prospołeczny” 2017-2018

call center

poligrafia

archiwizacja

niszczenie i digitalizacja 
dokumentów

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową i fizyczną

KONTAKT 
 ul. 1 - go Maja 112, 
58 - 305 Wałbrzych

 tel.: 74 633 6755
 e-mail: biuro@zazvictoria.pl

www: http://zazvictoria.pl/   

Celem ZAZ VICTORIA jest przygotowanie 
osób z niepełnosprawnością do zatrudnienia 
na otwartym rynku pracy poprzez rehabili-
tację zawodową i społeczną. Zakład zatrudnia 
64 osoby z niepełnosprawnością w stopniu 
znacznym oraz umiarkowanym. Oferuje usługi 
poligraficzne, call – center, a także archiwizację 
oraz niszczenie i digitalizację dokumentów. 

Zakład Aktywności Zawodowej 
Victoria
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Prospołeczny" 2017-2018

niepubliczne przedszkole 
„Biała Żyrafa” w Lubinie

niepubliczny żłobek
„Biała Żyrafa” w Osieku

Edukacja dzieci i akty-
wizacja mieszkańców; 
integracja; wspieranie 
dzieci z niepełnospraw-

nościami i ich rodzin

KONTAKT
ul. Sienkiewicza 5, 

59 - 300 Lubin
 tel.: 76 844 98 47
 e-mail: civis.europae@wp.pl

www: http://civis-lubin.eu/
http://bialazyrafa.com.pl

Stowarzyszenie działa 20 lat w sferze edukacji 
dzieci i młodzieży oraz aktywizacji mieszkańców. 
Priorytetem jest wspieranie dzieci z problemami 
rozwojowymi i emocjonalnymi oraz wsparcie 
rodziców w zakresie  wychowania i rozwoju 
dziecka. Od 2013 r. Stowarzyszenie prowadzi 
integracyjne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 
"Biała Żyrafa", w których zatrudnia specjalistów 
z wieloletnim doświadczeniem. Diagnozuje 
dzieci i prowadzi indywidualną terapię, zajęcia 
korekcyjne i rehabilitację ruchową, arteterapię: 
zooterapię, terapię logopedyczną oraz inte-
grację sensoryczną.

Stowarzyszenie 
Civis Europae
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Prospołeczny” 2017-2018

wyroby ceramiczne: wykonywane 
ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową i fizyczną

KONTAKT
 Mikoszów 9a

57 - 100 Strzelin 
 tel.: 713924678

 e-mail: biuro@zaz.celestyn.pl
www.zaz.celestyn.pl

ZAZ Celestyn powstał w Mikoszowie w 2005 
i od wielu lat współpracuje z firmami i samo-
rządem wykonując zlecenia na spersonalizo-
wane gadżety marketingowe z ceramiki. Zakład 
zatrudnia 46 osób ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, które pracując 
pod okiem instruktorów wykonują arcydzieła 
sztuki ceramicznej i rękodzielniczej. Ich pracę 
charakteryzuje niezwykła staranność i ogromne 
zaangażowanie. Poprzez indywidualizację 
programów rehabilitacji ZAZ Celestyn  próbuje 
przygotować swoich pracowników do wykony-
wania różnorodnych prac na otwartym rynku 
pracy. 

Zakład Aktywności Zawodowej 
Celestyn
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Prospołeczny” 2017
conflict menagment: 
zarządzanie konfliktem

Rozwój lokalny, edukacja 
i animacja, komunikacja 
bez przemocy, rewita-
lizacja społeczno - go-

spodarcza

KONTAKT
 ul. Wł.Łokietka 5, 50-243 Wrocław
 dompokoju@dompokoju.org 
 +48 883 047 310

http://www.dompokoju.org/

Fundacja pracuje na rzecz poprawy relacji 
między ludźmi ucząc tolerancji, komunikacji bez 
przemocy, wzajemnego szacunku według idei 
i metodologii edukacji pokoju. Prowadzi działal-
ność prospołeczną, badawczą oraz edukacyjną, 
oferującą nowoczesne rozwiązania systemowe 
dla szkół i instytucji, samorządów, organizacji 
pozarządowych oraz dla biznesu. Od 2008 roku 
prowadzi też centrum rewitalizacji społeczno – 
gospodarczej Wrocławia - Infopunkt Nadodrze 
– Łokietka 5.

Fundacja
Dom Pokoju
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Prospołeczny” 2018

szkolenia i kursy 
zawodowe

egzaminy ecdl

pożyczki : na rozwój działalności 
gospodarczej

Rozwój lokalny, wspar-
cie przedsiębiorczości 
i przeciwdziałanie bez-

robociu

KONTAKT
ul. Wrocławska 53 
58-309 Wałbrzych 

 tel/fax: 74 843-45-62  
 e-mail: biuro@walbrzych2000.pl

http://www.walbrzych2000.pl

Fundacja Wałbrzych 2000 powstała 
w 1995 r. w celu wspierania restruk-
turyzacji gospodarczej, przeciw-
działaniu bezrobociu, rozwoju 
przedsiębiorczości i kształtowania 
form współdziałania podmiotów 
oraz instytucji na rzecz rozwoju 
regionu wałbrzyskiego. 
Prowadzimy:
• Niepubliczną Placówkę Kształ-

cenia Ustawicznego i Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczości 
(wpisane do Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych prowadzonego 
przez Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy) – kursy, szkolenia, 
warsztaty dla osób, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje lub 
zdobyć nowe umiejętności; 

• Certyfikowane Laboratorium 
ECDL przeprowadzające egza-
miny potwierdzające kompe-
tencje informatyczne;

• Fundusz Rozwoju Przedsiębior-
czości oferujący środki finan-
sowe z Banku Światowego dla 
osób fizycznych i podmiotów 
gospodarczych, które rozpo-
czynają lub prowadzą działal-
ność gospodarczą;

Fundacja
Wałbrzych 2000

• Agencję Zatrudnienia nr rej. 
9078 świadczącą usługi porad-
nictwa zawodowego;

• Centrum Wspierania Rodziny, 
powołane w XII 2015 r. w celu 
pomagania (przez wolonta-
riuszy) opiekunom osób zależ-
nych. 

• Jesteśmy członkiem Wałbrzy-
skiego Integracyjnego Sejmiku 
Osób Niepełnosprawnych 
i Dolnośląskiej Rady Gospodar-
czej. 
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Prospołeczny” 2018

usługi pralnicze

catering

Rehabilitacja zawodo-
wa i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnością 

umysłową i fizyczną

KONTAKT 
 ul. Żeromskiego 2,

58-500 Jelenia Góra
 Biuro: tel./fax. +48 75 64 95 180

Pralnia: tel. +48 75 64 95 188
 e-mail: biurozazrosa@gmail.com 

http://www.zazrosa.pl

Zakład zatrudnia osoby z niepełnosprawnością 
i zapewnia im zaplecze rehabilitacyjne, doradcę 
zawodowego oraz oligofrenopedagoga. Przy 
ZAZ ROSA funkcjonują mieszkania treningowe, 
które pozwalają niepełnosprawnym uczyć się 
samodzielności. ZAZ ROSA oferuje usługi pral-
nicze dla hotelarstwa, pensjonatów i zakładów 
gastronomicznych wykorzystując nowoczesny 
sprzęt firmy GIRBAU i używając profesjonal-
nych środków Diversey. Zakład zarządza też 
kuchnią w pensjonacie w Domu na Białej Dolinie 
w Szklarskiej Porębie, prowadzonym przez 
Caritas Diecezji Legnickiej. Zapewniają wyży-
wienie gościom, a także przygotowują posiłki 
przeznaczone na obsługę imprez wyjazdowych.

Zakład Aktywności Zawodowej 
Rosa
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usługi opiekuńcze: 
usługa opieki nad osobą starszą 
oraz usługa opieki nad osobą 
z niepełnosprawnościami

kompleksowe wsparcie 
osób starszych, chorych 
oraz z niepełnospraw-

nościami

KONTAKT 
Fundacja Przystań w Ścinawie

 Ul. Królowej Jadwigi 5
59-330 Ścinawa

 Tel. 76/7400-120, 76/7400-112, 
516-059-222

 e-mail: fundacja_przystan@wp.pl 
wtzusmiech@wp.pl

Fundacja Przystań w Ścinawie działa 
od 2013 roku na rzecz osób potrze-
bujących pomocy, w tym seniorów 
i osób z niepełnosprawnościami, 
prowadząc:
-  Warsztat  Terapi i  Za jęc iowej 
„Uśmiech”, który zmierza do rozwoju 
i  poprawy sprawności 30 osób 
z niepełnosprawnościami. WTZ 
oferuje udział w 6 pracowniach tera-
peutycznych: gospodarstwa domo-
wego, florystyczno-ogrodniczej, 
aktywizacji zawodowej z elementami 
muzykoterapii, biurowo-multime-
dialnej, wyrobu witraży, rękodzieła 
artystycznego. Dodatkowo prowa-
dzona jest terapia psychologiczna 
i rehabilitacja ruchowa. 
- Dom Seniora „Przystań”, który jest 
ofertą komercyjną i zapewnia cało-
dobową opiekę osobom przewlekle 
chorym, niepełnosprawnym i w pode-
szłym wieku.
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
„Centrum Rehabilitacyjno - Opie-
kuńcze”
- pomoc prawną, psychologiczną 
i  rodz inną d la  podopiecznych 
Fundacji. 

Fundacja 
Przystań w Ścinawie

Jako lokalny partner Banku 
Żywności we Wrocławiu Fundacja 
dystrybuuje żywność dla 460 
osób najbardziej potrzebują-
cych z Gminy Ścinawa w ramach 
Programu Operacyjnego 2014-
2022 Pomoc Żywnościowa.
Zarząd Fundacji wychodzi z zało-
żenia, że każdy człowiek, nieza-
leżnie od wieku, stanu zdrowia, 
statusu materialnego, osobistej 
historii życiowej ma zasoby, które 
pozwalają mu na ciągły rozwój 
i kompensację utraconej spraw-
ności.
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Wyróżnienie przez UBS 
i  Objectivity w Akademii 

BIZnES CLASS

g a s t ro n o m i a/c at e r i n g : 
oferta obejmuje przystawki typu finger food, 
własnoręcznie wykonane efektowne przy-
stawki, lunch w formie kanapek dla pracow-
ników. Udostępnienie przestrzeni kawiarni 
w celu organizacji spotkania lub szkolenia 
dla kameralnej grupy 25 osób. Od ponie-
działku do piątku przy ul. Krzywoustego 
310a działa kawiarnia oferująca ciepłe 
i zimne napoje, ciasta, desery, a także lunche 

warsztaty artystyczne: 
(głównie ceramiczne) realizowane są dla 
indywidualnych osób lub grup zorganizo-
wanych, dorosłych i dzieci w kawiarni Stara 
Piekarnia lub pod wskazanym adresem na 
terenie całego miasta. Poza ceramiką reali-
zowane są także warsztaty malarskie, deco-
upage i inne formy rękodzieła

 
aktywizacja zawodowa 
oraz społeczna osób 
z niepełnosprawno-
ściami, po kryzysie 

psychicznym 

KONTAKT
https://web.facebook.com/Stara-Piekarnia

 e-mail: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com
 Bolesława Krzywoustego 310 a

51-312 – Wrocław
 Tel. 536 222 671

Fundacja Znacznie Więcej jest przedsiębior-
stwem społecznym, prowadzącym kawiarnię 
i pracownię artystyczną Stara Piekarnia. To 
klimatyczne miejsce, działające na Psim Polu 
powstało z myślą o aktywizacji zawodowej 
oraz społecznej osób z niepełnosprawnością, 
po kryzysie psychicznym.  Działalność Starej 
Piekarni opiera się przede wszystkim na funk-
cjonowaniu dwóch pracowni - kulinarnej oraz 
artystycznej. Fundacja oferuje catering dla 
przedsiębiorstw którzy przez współpracę 
z Fundacją mogą realizować założenia CSR oraz 
jednostek samorządu terytorialnego, chcących 
wykorzystać możliwość zastosowania klauzul 
społecznych w zamówieniach publicznych.

Fundacja
Znacznie Więcej 
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Wyróżnienie przez PwC 
w Akademii BIZnES CLASS

 

warsztaty: dla dzieci i dorosłych: od 
starego rzemiosła po nowe technologie

sprzedaż gadżetów: marketin-
gowych i produktów powstałych w naszych 
pracowniach: stolarskiej, sitodruku, poligra-
ficznej, fotograficznej, projektowania 3D 

otwarta przestrzeń warsz-
tatowa : w której można zrealizować 
swój własny projekt wykorzystując nasz sprzęt 
i wiedzę

animacja społeczności 
lokalnej, zrównoważony 
rozwój, edukacja niefor-

malna

KONTAKT
Spółdzielnia Socjalna 

Pralnia Makerspace Sokołowsko 
 ul. Główna 23/3 

58-350 Sokołowsko
 e-mail: kontakt@pralniasokolowsko.pl 

http://pralniasokolowsko.pl

Pralnia Makerspace to miejsce współpracy, 
tworzenia, uczenia i dzielenia się wiedzą. Każdy 
tutaj może pomajsterkować w gronie ludzi 
o podobnych zainteresowaniach. Pomysły prze-
radzają się w realne produkty, a czas płynie 
kreatywnie na uczeniu się nowych umiejętności 
i wymienianiu twórczą energią. Pralnia zajmuje się 
partycypacją społeczną, promowaniem idei „zrób 
to sam”, rzemiosła, edukacji nieformalnej i zrów-
noważonego rozwoju. Prowadzi liczne warsztaty 
i spotkania z zakresu edukacji artystycznej, projek-
towania, tradycyjnych technik rzemieślniczych, jak 
i nowych technologii.
Inspiracją do stworzenia otwartego warsztatu 
było wspomnienie mieszkanki Sokołowska: 
„Pamiętam, że w budynku, który teraz stoi taki 
zaniedbany było tzw. Sanatorium Pracy […] foto-
graf, szewc, introligator, krawiec – w jednym 
budynku. I wszystko się tam robiło dla ludzi…”.

Pralnia Makerspace Sokołowsko
Spółdzielnia Socjalna 
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Korzystaj z usług i produktów 
społecznych dostawców  
 
Włączając ich w łańcuch swoich 
kontrahentów wzmacniasz spójność 
społeczną i pomagasz ludziom 
w najtrudniejszej sytuacji

Przy zamówieniach publicznych 
stosuj klauzule społeczne, preferujące 
społecznych dostawców
Wspieraj ich swoją wiedzą i doświadczeniem 
w ramach wolontariatu pracowniczego

Lepszy świat zależy 
także od Ciebie

6160
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