
1. Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 

 

 
 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy 
Gminy Wrocław. Został utworzony w 2008 roku. 

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych  
w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj 
schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). 
Obecnie Zakład zatrudnia ww. osoby m.in. w działach: gastronomicznym i poligraficznym. W 
tym zakresie WZAZ prowadzi działalność usługowo-wytwórczą, która pozwala rehabilitować 
zawodowo i społecznie zatrudnionych pracowników poprzez wykonywanie zleceń w 
warunkach realnego rynku usług. 

Nie jest to działalność prowadzona dla zysku, a jeśli taki zysk zostanie wypracowany, zostaje 
przekazany na celowy Fundusz Aktywności Zawodowej, który jest wykorzystywany na rzecz 
realizacji głównego celu działalności – rehabilitacji zawodowej i społecznej osób  
z niepełnosprawnością. Podmiot uzyskał certyfikat w 2014r., przyznany przez Fundację im. 
Królowej Polski św. Jadwigi. 

Usługi Certyfikowane: 

a. catering, drukarnia, gastronomia, ogrodnictwo, poligrafia, sprzątanie 
 

Kontakt: 

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej 
Wrocław, ul. Litomska 10 
tel. 71 355 64 22 
e-mail: biuro@zaz.wroclaw.pl 
www.zaz.wroclaw.pl 
www.facebook.com/Wroclawski-Zaklad-Aktywnosci-Zawodowej-109934220532088  
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@zaz.wroclaw.pl
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2. Centrum Integracji Społecznej  
przy Stowarzyszeniu Edukacja i rozwój w Krosnowicach 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Krosnowicach 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, 
gastronomiczne, ogólnobudowlane lub w zakresie utrzymania porządku terenów zielonych 
oraz budynków. 

Usługi Certyfikowane:  

a. usługa sprzątania i utrzymania w czystości różnego typu budynków wewnątrz i na 
zewnątrz  

b. usługa sprzątania placów, ulic, parkingów, chodników i innych miejsc publicznych  
c. usługa utrzymania czystości w zakładach pracy wewnątrz i na zewnątrz 

 

Kontakt: 

Centrum Integracji Społecznej  
przy Stowarzyszeniu Edukacja i rozwój w Krosnowicach  
Krosnowice 91,                                                  
BIURO- Kłodzko   
ul. Wyspiańskiego 4  
tel. 74 647 00 58   
e-mail: eir.klodzko@wp.pl 
www.facebook.com/cis.krosnowice  
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3. Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko jest samorządowym zakładem budżetowym 
Gminy Wiejskiej Kłodzko, który realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej  
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W ramach reintegracji zawodowej Centrum prowadzi zajęcia w 5 warsztatach: 
- ogrodniczo-porządkowym;  
- remontowo-porządkowym; 
- opiekuńczym;  
- gastronomicznym; 
- krawieckim.  
 
Produkty Certyfikowane:  

a. poduszka ekologiczna wypełniona łuską orkiszową  
b. poduszka ekologiczna wypełniona łuską gryczaną 
c. woreczek antystresowy wypełniony ziarnem gryki  
d. siedzisko relaksacyjne idealne dla dzieci wypełnione łuską orkiszową albo gryczaną 
e. pufy różnej wielkości wypełnione granulatem styropianowym 

W październiku 2017 r. podmiot otrzymał dodatkowo Certyfikat na usługę:  

f. opieka nad osoba starszą.  

 
Kontakt: 
 
Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko  
Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 R 
tel. 74 647 00 58 
e-mail: cis@gmina.klodzko.pl  
www.facebook.com/cisgminaklodzko  
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4. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO 

 

 

 
Wielobranżowa Spółdzielnia PANATO to przedsiębiorstwo społeczne łączące lokalny rynek 
projektowy z ekologiczną produkcją. Organizację tworzą trzy współpracujące ze sobą 
pracownie: Pracownia Szycia, Pracownia Sitodruku, Pracownia Kreacji. Przedsiębiorstwo 
społeczne łączące działalność gospodarczą z działalnością non profit. Spółdzielnia Socjalna 
PANATO angażuje się społecznie przeznaczając swoje wypracowane nadwyżki na realizację 
działań społecznych, m.in. edukację w zakresie ekonomii społecznej i ekologii oraz budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. 
 

Produkty Certyfikowane:  

a. torby i plecaki z bawełny  
b. torby i plecaki z kodury  
c. torby i plecaki z filcu 
d. torby i plecaki z tyveku  
e. torby i plecaki z lnu marki Orzeł (produkt dolnośląski)  
f. torby i plecaki z winylu/mesh (upcykling)  
g. akcesoria papiernicze  

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO  
Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68A 
tel: 71 735 16 35 
e-mail: biuro@panato.org 
www.panato.org  
www.facebook.com/PracowniaPANATO  
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5. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE Bielawa 

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE ma być wsparciem dającym możliwość pracy 
ludziom, którzy chcą zacząć swoje życie od nowa. Spółdzielnia Socjalna stwarza możliwość 
zatrudnienia i szerszej pomocy ludziom, dlatego skupiamy się na realizacji naszych działań 
statutowych. Właśnie tak w dużym skrócie wyglądała droga powstawania Wielobranżowej 
Spółdzielni Socjalnej ARTE, w której równoprawnie i kolektywnie zarządza 9 osób. Ostateczny 
skład i zakres branż jest sumą umiejętności oraz zainteresowań jej członków. Ważna jest 
ekonomia, ale nie mniej niż wartości którym staramy się być wierni. 

Spółdzielnia działa w czterech 4 branżach: 
1. Budowlana: remonty, rusztowania  
2. Pielęgnacja: zieleni, odśnieżanie, sprzątanie pomieszczeń biurowych, hal, przychodni i 
mieszkań 
3. Zdobnictwo ceramiki: ręcznie malowana ceramika  
4. Gadżety reklamowe: breloczki, podkładki, grafika na ceramice i tekstyliach 
 

Produkty Certyfikowane:  

a. ręcznie malowana ceramika  
b. gadżety reklamowe 

 

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE 
Bielawa, ul. Nowobielawska 5 
tel.: 535-342-279 
e-mail: biuro@arte.bielawa.pl  
www.arte.bielawa.pl  
www.facebook.com/ARTEWSS  
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6. Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki z Krośnic k. Milicza (Dolina Baryczy) powstała 
w 2009 roku. W spółdzielni zatrudniane są wykwalifikowane osoby z wieloletnim 
doświadczeniem, dlatego spółdzielnia gwarantuje wysoką jakość i niepowtarzalne, oryginalne 
wzory. Szklane bombki i inne ozdoby choinkowe produkowane są przez cały rok. Aby wyjść 
na przeciw oczekiwaniom klientów,  fabryka bombek wykonuje na zamówienie szklane 
bombki choinkowe i inne ozdoby według ich własnego projektu, w tym także, cieszące się 
dużym zainteresowaniem - bombki z logo firmy. 

Ponieważ jest to coraz mniej spotykany zawód w Polsce i na świecie, działalność Spółdzielni 
opiera się również na edukacji, prezentacji i organizacji wycieczek do naszego zakładu. 
Zwiedzający mogą zobaczyć jak taka szklana bombka powstaje. Spółdzielnia wykonuje ze 
szkła nie tylko bombki świąteczne i ozdoby choinkowe, ale również szklane wyroby 
dekoracyjne wnętrz. Są to przede wszystkim ptaki, takie jak: łabędzie, żurawie, bociany oraz 
słynny regionalny karp milicki. 

Produkty i Usługi Certyfikowane: 

a. bombki szklane wykonane tradycyjną metodą, ręcznie malowane 
b. wycieczki dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych 

 

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna "Szklany Świat" Bombki 
Krośnice , ul. Kwiatowa 7 
tel.: 71 384 66 19 
e-mail: biuro@szklanyswiat.org   
www.szklanyswiat.org/    
www.facebook.com/bombkimalowane  
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7. Spółdzielnia Socjalna „PASJA” 

 

 

 

Spółdzielnia Socjalna „PASJA” została utworzona w 2015r. przez dwie organizacje 
pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą Ostrowinie 
i Fundację Eudajmonia z siedziba w Polkowicach. Jest ukierunkowana na rehabilitację 
społeczną oraz zawodową pracowników. Udaje się to realizować poprzez tworzenie miejsc 
pracy w warsztacie pralniczym pn. Pralnia Fralka. Spółdzielnia posiada nowoczesne maszyny 
pralnicze oraz maglujące gwarantujące wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług. 
Od chwili powstania w pracach zorganizowanych przez Spółdzielnię zatrudnienie znalazło 
kilkadziesiąt osób spośród mieszkańców PDPS w Ostrowinie. Obecnie Spółdzielnia podjęła 
wyzwanie związane z wyszkoleniem personelu oraz zbudowaniem zaplecza dla Pracowni 
Aktywizacji Zawodowej SZWALNIA. 

Usługi Certyfikowane: 

a. usługa prania wodnego 
b. usługa maglowania 
c. usługa prania wodnego i maglowania. 

 
W październiku 2019 r. podmiot otrzymał dodatkowo certyfikat na: 
 

a. szycie toreb, worków, saszetek i piórników 
b. szycie fartuchów, obrusów i serwetek. 

 
 

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna PASJA 
Ostrowina 21 
56-400 Oleśnica 
e-mail:  cooppasja@gmail.com  
www.compasja.pl/pralnia  
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8. Spółdzielnia Socjalna Manumania 

 

Spółdzielnia Manumania to przedsięwzięcie ludzi, których połączyło zamiłowanie do 
rękodzieła i pasja projektowania. Powstała pod koniec sierpnia 2015r. Pierwsze produkty 
wytwarzane były w garażowym zaciszu. Od tamtego czasu wiele się zmieniło - znacznie 
rozszerzony został  asortyment, a garaż zamieniony na profesjonalny warsztat. Spółdzielnia 
stale się rozwija, wciąż wzbogaca  i udoskonala ofertę. W spółdzielni ceni się oryginalność  
i nietuzinkowość. Manumania przede wszystkim stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
odbiorców. Spółdzielnia specjalizuje się w projektowaniu i produkcji oryginalnych 
drewnianych gadżetów, ozdób, opakowań, artykułów ekspozycyjnych i dekoracyjnych. 
Posiada profesjonalne i precyzyjne plotery laserowe o dużej mocy, oferuje zatem usługi  
z zakresu wycinania i grawerowania różnorakich materiałów, takich jak drewno, szkło, metal, 
skóra czy tekstylia. Wykonuje także tabliczki znamionowe. W zakres usług Spółdzielni 
znajduje się ponadto przygotowywanie projektów graficznych oraz znakowanie produktów. 
 

Produkty Certyfikowane: 

a. artykuły dekoracyjne 
b. artykuły reklamowe 
c. artykuły pamiątkarskie i okazjonalne.  

 

Kontakt: 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania 
58-173 Roztoka 
ul. Rzeczna 62 
tel.:  607946114  
e-mail:  info@manumania.org  
www.manumania.org   
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9. Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA 

 

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” powstał na podstawie Uchwały Nr X/143/2015 
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku. Podmiot działa jako samorządowy 
zakład budżetowy Gminy Wałbrzych. Celem funkcjonowania ZAZ jest przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez rehabilitację 
zawodową oraz społeczną. Od 1 lipca 2016 roku, w Zakładzie Aktywności Zawodowej 
uruchomione zostały 4 działy: Call Center; Poligrafia; Archiwizacja, niszczenie i digitalizacja 
dokumentów; Dział obsługi ubezpieczeń. Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, swoim 
działaniem jest ukierunkowany na sprzedaż usług własnych z szeroko płynącymi korzyściami 
dla przedsiębiorców. 

Usługi Certyfikowane: 

a. usługi druku materiałów promocyjnych 
b. telefoniczna obsługa klienta 
c. usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów 

 

Kontakt: 

Zakład Aktywności Zawodowej „VICTORIA 
Wałbrzych, ul. 1-go Maja 112 
tel.: 74 633 67 54 
e-mail:  biuro@zazvictoria.pl  
www.zazvictoria.pl  
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10. Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE 

 

 

Stowarzyszenie powstało w 1999r. z inicjatywy liderów przedstawicieli lokalnych organizacji 
pozarządowych, samorządu lokalnego i obywateli. Celem stowarzyszenia jest edukacja dzieci  
i obywatelska oraz aktywizacja mieszkańców poprzez włączanie ich w procesy 
współdecydowania i budowanie silnych postaw obywatelskich na terenie Lubina i przyległych 
powiatów. Stowarzyszenie realizuje happeningi, warsztaty partycypacyjne, konsultacje 
społeczne. Edukacja i wspieranie dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, a także 
rodziców w zakresie ich wychowania stała się w dla Stowarzyszenia działalnością 
priorytetową. Dlatego Stowarzyszenie od 2013r. prowadzi integracyjne Niepubliczne 
Przedszkole „Biała Żyrafa”. W przedszkolu realizowana jest stała współpraca ze specjalistami  
z Edukacyjnego Centrum Wsparcia i Terapii, z zakresu wczesnej interwencji w zakresie 
rozwoju mowy i myślenia i rozwoju ruchowego: diagnoza i terapia; zajęcia korekcyjne  
i rehabilitacja ruchowa; arteterapia: drama, teatr, mandala, rysunek; terapia logopedyczna: 
diagnoza i terapia; integracja sensoryczna: diagnoza i terapia.  

 

Usługa Certyfikowana: 

prowadzenie Przedszkola Niepublicznego „Biała Żyrafa” 

Kontakt: 

Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE 
Lubin, ul. Sienkiewicza 5 
tel.: 76 844 98 47   
e-mail:  civis.europae@wp.pl 
www.civis-lubin.eu ; www.bialazyrafa.com.pl  
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11. Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN” 

 

 

 

ZAZ został powołany w 2015 r. przez Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa. Celem 
powstania ZAZ było umożliwienie pracy osobom z niepełnosprawnościami wychodzącymi  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale również z rynku lokalnego. Pracownicy na co dzień 
wykonują pracę w dziale ceramicznym oraz terenów zielonych. Pracownicy cieszą się  
z wykonywanej pracy, z tego, że jest zapotrzebowanie na wykonywane przez nich produkty 
ceramiczne. Wyroby ceramiczne wykonywane w ZAZ „CELESTYN” znane są na terenie całego 
Dolnego Śląska i poza jego granicami.  

Usługa Certyfikowana:  

wyroby ceramiczne wykonywane ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej  

Kontakt:  

Zakład Aktywności Zawodowej „CELESTYN” 
Mikoszów 9a 
57-100 Strzelin  
tel.: 71 392 46 78  
e-mail: biuro@zaz.celestyn.pl   
www.zaz.celestyn.pl  
www.facebook.com/Zaklad-Aktywnoscii-Zawodowej-Celestyn-316879158369455  
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12. Fundacja Znacznie Więcej 

 

 

Fundacja Znacznie Więcej to przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi Starą Piekarnię. 

Kawiarnia i pracownia artystyczna to miejsce dla dorosłych i najmłodszych, dla mieszkańców 
Psiego Pola i Wrocławia, Seniorów i młodzieży, osób zdrowych i niepełnosprawnych,  
to miejsce dla każdego! 

Fundacja organizuje warsztaty artystyczne, spotkania z artystami, wykłady, wernisaże  
i wystawy. Przygotowują okolicznościowe przyjęcie dla dorosłych, a doświadczony animator 
prowadzi urodziny dla najmłodszych. W Starej piekarni prowadzone są cykliczne, grupowe 
oraz indywidualne warsztaty ceramiczne oraz różnorodne formy rękodzieła. 

Pomysł Starej Piekarni – miejsca łączącego kawiarnię i kulturę narodził się z potrzeby 
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób doświadczonych chorobą 
psychiczną, jako kolejny etap działań Fundacji Opieka i Troska. To pierwsze takie miejsce we 
Wrocławiu, w którym pracują osoby po kryzysie psychicznym. Praca jest dla nich najlepszą 
formą terapii, która powstrzymać może nawroty choroby.  

 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. usługa gastronomiczna w kawiarni stara Piekarnia 
b. organizacja warsztatów w Pracowni Artystycznej Stara Piekarnia 
c. usługi cateringowe 

 
 
Kontakt:  
Fundacja Znacznie Więcej 
Wrocław, ul. Bolesława Krzywoustego 310A 
tel.: 609 233 791 
e-mail: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com 
www.facebook.com/Stara-Piekarnia-749368778519068  
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13. Fundacja Wałbrzych 2000 

 

 
Misją Fundacji jest wspieranie procesu restrukturyzacji, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój 
przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz 
rozwoju regionu wałbrzyskiego. 
 
Fundacja prowadzi szeroki wachlarz działań w tym m.in.: 

➢ Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który organizuje i przeprowadza kursy, 
szkolenia, 

➢ warsztaty dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć 
nowe 

➢ umiejętności; 
➢ Certyfikowane Laboratorium Egzaminacyjne ECDL potwierdzające kompetencje 

informatyczne; 
➢ Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oferujący środki finansowe z banku światowego, 

skierowane dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych 
➢ Ośrodek Wspierania Rodziny pomagający seniorom, osobom z niepełnosprawnościami 

i niesamodzielnym. 
 
Podopiecznymi Fundacji są w przeważającej mierze osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym –bezrobotne, z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, seniorzy. By pozyskać 
środki na udzielenie im wsparcia Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i pozyskuje 
środki z UE oraz JST (biorąc udział w konkursach). W ramach działalności gospodarczej 
Fundacja świadczy usługi finansowe (dla firm i osób bezrobotnych rozpoczynających 
działalność gospodarczą) i szkoleniowe (kursy indywidualne i grupowe podnoszące 
kompetencje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe). 
 
 
Usługi Certyfikowane:  

a. usługi finansowe – niskoprocentowe pożyczki w wysokości do 120.000,00 zł dla osób 
bezrobotnych, chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz już 
istniejących podmiotów gospodarczych 

b. usługi szkoleniowe w ramach Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Niepublicznej 
Placówki Kształcenia Ustawicznego 

 
Kontakt:  
Fundacja Wałbrzych 2000 
Wałbrzych, ul. Wrocławska 53 
tel./faks: 74 843-45-62 
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl 
www.walbrzych2000.pl  
www.facebook.com/walbrzych2000  
 

mailto:biuro@walbrzych2000.pl
http://www.walbrzych2000.pl/
http://www.facebook.com/walbrzych2000


 

 

14. Fundacja Przystań w Ścinawie 

 

Fundacja Przystań w Ścinawie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, seniorów i osób 
potrzebujących pomocy. Fundacja swoje działania realizuje poprzez prowadzenie dziennej  
i całodobowej opieki tj. Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie - Dom Seniora 
„Przystań” - Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Fundacja 
zatrudnia 43 osoby oraz 8 wolontariuszy.  

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Uśmiech” w Ścinawie uczestniczy 30 osób. Warsztat 
realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego 
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia. Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 6 pracowniach: 
gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego, biurowo-multimedialna, aktywizacji 
zawodowej z elementami muzykoterapii, wyrobu witraży, florystyczno-ogrodniczej.  

Dom Seniora "Przystań" w Ścinawie został utworzony w dniu 28.04.2015r. i posiada 
zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-KNPS.9423.11.2015 na czas nieokreślony na 
prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę 30 osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Mieszkańcy przebywają w 1, 2 i 3 
osobowych pokojach z łazienkami dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Pokoje 
wyposażone są w TV, radio, telefon, Internet, system przywoławczo-alarmowy. DOM jest 
miejscem stworzonym z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych i chorych 
zapewniającą dzienną i całodobową opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie. Dom Seniora 
„Przystań” proponuje pobyty stałe i czasowe w dobrze wyposażonych pokojach, pięknym 
ogrodzie z alejkami, altaną i oczkiem wodnym służący do odpoczynku i relaksu. 

 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. usługa opieki nad osobami starszymi 
b. usługa opieki nad osobami niepełnosprawnymi 

 
 
Kontakt:  
Fundacja Przystań 
Ścinawa, ul. Królowej Jadwigi 5 
tel.: 76 74 00 112; 76 74 00 120; 516 059 222 
e-mail: fundacja_przystan@wp.pl ; wtzusmiech@wp.pl 
www.fundacja-przystan.pl  
www.facebook.com/przystan.scinawa  
 

mailto:fundacja_przystan@wp.pl
mailto:wtzusmiech@wp.pl
http://www.fundacja-przystan.pl/
http://www.facebook.com/przystan.scinawa


 

15. Fundacja Plastformers 

 

Fundacja Plastformers to przedsiębiorstwo społeczne zainspirowane przepięknym, globalnym 
ruchem Precious Plastic oraz Permakulturą. Misją Fundacji jest ochrona środowiska i 
zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań konsumenckich 
takich jak zasada 4R - reduse, repair, reuse, recycle tj. redukuj, naprawiaj, używaj wielokrotnie, 
przetwarzaj oraz projektowanie permakulturowe według jej zasad etycznych - troski o Ziemię 
oraz Ludzi. 

Długotrwałym efektem działania Fundacji ma być tworzenie trwałych więzi społecznych, 
wspólna troska o przestrzenie publiczne, redukcja ilości plastiku poprzez zmniejszenie jego 
"szybkiej konsumpcji" (zakupu i jednorazowego wykorzystania), właściwa segregacja czy 
przetworzenie w warsztacie na inne cenne i unikatowe przedmioty. Fundacja prowadzi 
również ogrody społeczne, w których uczy projektowania permakulturowgo, czyli tworzenia 
systemów regeneratywnych i samowystarczalnych, w szczególności w zakresie zdrowej gleby, 
produkcji własnej żywności, energii czy gromadzenia wody. 
 
 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. usługi aranżacji i pielęgnacji zieleni „FormaLiści” 
b. wianki „FormaLiści”  

 
 
 
Kontakt:  
Fundacja Plastformers 
Wrocław, ul. Rakowiecka, 50/2 
Prezes Zarządu - 602 282 736  
Pracownia Florystyczna - 570 073 731  
e-mail: poczta@plastformers.com  
www.facebook.com/formalisci/ 
www.plastformers.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@plastformers.com
http://www.facebook.com/formalisci/
http://www.plastformers.com/


 

16. Fundacja Teatr Avatar 

 

 

Fundacja Teatr Avatar Teatr to społeczność, w której ludzie bez względu na wiek mogą 
podążać za marzeniami rozwoju osobistego, gromadzić głębokie doświadczenia oraz czynić 
świat piękniejszym. Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym szkolącym artystów z 
rozmaitych dziedzin sztuki: tancerzy, akrobatów, aktorów, cyrkowców, reżyserów, 
choreografów, muzyków. Misją Avatara jest przekazywanie wartości i edukacja społeczeństwa 
za pomocą środków wyrazu artystycznego poprzez włączanie do sztuki treści pro 
społecznych, ekologicznych oraz narodowych. 

Teatr Avatar posiada aktywizujący wpływ na swych odbiorców, o czym świadczy liczne 
zaangażowanie społeczności podczas organizowanych happeningów i wydarzeń kulturalnych 
oraz stanowi bezpieczną przestrzeń dla wielu. Teatr ma duże znaczenie w procesie 
akceptowania siebie, uczy podejmowania wyzwań. 
 
Fundacja oferuje takie zajęcia jak: 
a. akrobatyka, akrobatyka powietrzna 
b. joga 
c. poranny rozruch 
d. taniec współczesny 
e. treningi cyrkowe 
f. zajęcia bębniarskie 
g. zajęcia plastyczne, teatralne 

 
 
 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. występy artystyczne (krótkie pokazy, widowiska od 5 do 30 min.) 
b. spektakle repertuarowe wyjazdowe 
c. edukacja ruchowo – artystyczna w Akademii Avatara 

 
 
Kontakt:  
Fundacja Teatr Avatar 
Legnica, ul. Św. Piotra 14  
tel. 575 720 007  
e-mail: biuro@teatravatar.pl  
www.TeatrAvatar.pl 
www.facebook.com/teatravatar  
 
 
 

mailto:biuro@teatravatar.pl
http://www.teatravatar.pl/
http://www.facebook.com/teatravatar


 
 

17. Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” 

 
Spółdzielnia stanowi odpowiedź na problem starzenia się społeczeństwa a tym samym 
zwiększającą się liczbę osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych.  Na co dzień 
współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z zakresie realizacji 
usług bytowych dla mieszkańców mieszkań chronionych. 
 
Dzięki swoim działaniom spółdzielnia tworzy miejsca pracy dla osób doświadczających 
wykluczenia społecznego. 
 
Pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Nasze Wsparcie” obsługują mieszkania chronione 
mieszczące się w Centrum Wsparcia Socjalnego w Wałbrzychu gdzie zajmują się świadcze- 
niem usług opiekuńczych dla osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych 
z uwagi na trwający proces leczenia i rehabilitacji, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi 
wymagających opieki. 
 
Spółdzielnia oferuje następujące usługi: 

− usługi opiekuńcze 
− wypożyczanie sprzętu medycznego 

 
 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. usługa wypożyczania sprzętu medycznego 
b. usługi opiekuńcze 
c. usługi pielęgnacyjno-higieniczne 
d. usługi asystenckie 

 
 
 
Kontakt: 
Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” 
Wałbrzych, ul. Ogrodowa 2a 
tel. 795 639 230 
e-mail: ssnaszewsparcie@gmail.com 
https://www.facebook.com/NaszeW  
  
 
 

mailto:ssnaszewsparcie@gmail.com
https://www.facebook.com/NaszeW


 
 

18. Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie 

 
 
Zakład zatrudnia obecnie 70 osób niepełnosprawnych, posiadających wskazanie do pracy  
w ZAZ. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie są pracownikami w rozumieniu  
Kodeksu pracy, objęte są one jednak szczególną ochroną.  
ZAZ może być traktowany jako specyficzny segment chronionego rynku pracy, oferujący  
— obok płatnego zatrudnienia — także rehabilitację zawodową, społeczną i ruchową, przy  
czym akcent zdecydowanie pada na rehabilitację zawodową. 
 
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA ZAKŁADU:  

1) Zdobienie, sortowanie, pakowanie ozdób choinkowych. 
2) Składanie zaczepów do bombek choinkowych, składanie kratki do opakowań na 

bombki. 
3) Zabiegi odnowy biologicznej dla klientów indywidualnych.  

Odnowa biologiczna ukierunkowana jest na wykorzystanie wszelkich dostępnych 
przez Zakład metod i form działania w celu poprawy stanu zdrowia. 

4) Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu reintegracji zawodowej i 
społecznej oraz kursów i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych 
niepozostających w zatrudnieniu, w celu przyuczenia do zawodu i wykonywania 
określonej pracy. 

5) Usługi cateringowe i organizacja przyjęć okolicznościowych.  
6) Usługi ogrodniczo—porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów, prowadzenie prac 

pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach zielonych. 
7) Materiały reklamowe, promocyjne  

 
Usługi Certyfikowane:  

a. usługi odnowy biologicznej dla klientów indywidualnych 
b. usługi cateringowe i organizacja przyjęć 
c. usługi ogrodniczo-porządkowe 
d. materiały reklamowe, promocyjne 

 
 
Kontakt: 
Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie 
Świerzawa, ul. Skowronia Góra 3  
tel. 75/71 34 890  
e-mail: biuro@zazswierzawa.pl  
www.zazswierzawa.pl  
https://www.facebook.com/zazswierzawa/  

mailto:biuro@zazswierzawa.pl
https://www.facebook.com/zazswierzawa/


 
  
 
 

19. Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja”  

 

 
 
Został utworzony 14.02.2014r. na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. 
 
ZAZ zatrudnia 24 osoby z niepełnosprawnościami, w tym: 18 osób ze znacznym, 6 osób z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Przedmiot działalności: 

1. Profesjonalne usługi pralnicze w zakresie: 
− prania, suszenia i maglowania 
−  pranie bielizny hotelowej 
−  pranie bielizny gastronomicznej 
−  pranie dywanów 
−  pranie tapicerek samochodowych 

2. Profesjonalne usługi sprzątania w zakresie: 
− kompleksowe sprzątanie budynków i    pomieszczeń po kapitalnym remoncie, 
−  sprzątanie biur, 
−  sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych 

„Nadzieja” posiada odpowiednio wyposażony Zakład w profesjonalny sprzęt – maszyny i 
urządzenia (m.in. pralki, pralnicowirówkę, magle, suszarki, szorowarkę do podłóg itp.), 
kompleksowe usługi w zakresie prania wodnego z zapewnieniem właściwej jakości usług pod 
względem bakteriologicznym oraz samochody do transportu prania i przewozu ekipy 
sprzątającej. 

 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. usługi sprzątania 
b. usługi pralnicze 

 
Kontakt: 
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usługowy „Nadzieja” 
Wałbrzych, ul. Mickiewicza 24 
tel. 661-597-507, 74/843-93-84 
e-mail: zazwalbrzych@wp.pl 

 

mailto:zazwalbrzych@wp.pl


 

20. Naturalnie.eco Sp. z o.o.  

 

 
 

 
Jest przedsiębiorstwem społecznym, co oznacza to, że w centrum przedsiębiorstwa znajduje 
się człowiek, a nie zysk. Główną wartością spółki jest zespół - grupa 11 osób 
zafascynowanych nowoczesnym rzemiosłem, naturalnymi tekstyliami oraz ekologią. 

Na co dzień zespół przedsiębiorstwa zajmuje się szyciem, czyli produkcją wyrobów 
tekstylnych, głównie lnianych. Szyją obrusy, serwety, worki do przechowywania żywności 
(przede wszystkim pieczywa i ziół), ale także całe mnóstwo wyrobów dekoracyjnych i 
elementów wyposażenia wnętrz.  

Wyróżnikiem naturalnie.eco jest zdobienie produktów haftem, czyli najbardziej trwałą i 
efektowną techniką zdobienia tkanin. Ich hafciarnia jest w stanie obsłużyć krótkie i średnie 
serie produktowe (do kilku tysięcy sztuk tygodniowo).  

 
Usługi Certyfikowane:  
 

a. worki lniane na żywność  
b. worki lniane dekoracyjne  
c. wyposażenie wnętrz  
d. torby lniane i bawełniane  
e. produkty dla urody i relaksu 

 
Kontakt: 
NaturaLnie.eco Sp. Z.o.o. 
Licealna 2/2, 58-400 Kamienna Góra, Polska 
tel. 608 023 723 
e-mail: biuro@naturalnie.eco  
www.naturalnie.eco 
https://www.facebook.com/naturalnie.eco   
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@naturalnie.eco
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21. Centrum Wsparcia Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

Jest przedsiębiorstwem społecznym zajmującym się dostępnością informacji, komunikacji i 
przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Misją Centrum jest tworzyć środowisko 
uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse.  

Centrum Wsparcia Sp. z o. o. współtworzą eksperci związani ze środowiskiem organizacji 
pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wykorzystują swoje umiejętności, 
wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną. 

Działalność Centrum: 

• audyty dostępności architektonicznej 
• audyty dostępności cyfrowej 
• pakiety dostępnościowe 
• konsultacje dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-

komunikacyjnej 
• usługi związane z poprawą dostępności. 

 

Usługi Certyfikowane:  
 

a. tyfloplany  
b. pakiet dostępnościowy  
c. audyty dostępności architektoniczne i komunikacyjno-informacyjnej oraz dostępności 

cyfrowej 

 
Kontakt: 
Centrum Wsparcia Sp. z.o.o. 
Wrocław, ul. Inżynierska 35/41 
tel. 789 081 822 
e-mail: kontakt@centrumwsparcia.com  
https://www.centrumwsparcia.com/   
https://www.facebook.com/centrumwsparciawroclaw 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@centrumwsparcia.com
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https://www.facebook.com/centrumwsparciawroclaw


 
 
  

22. Fundacja „Food Think Tank” 

 

 

 

 

Fundacja działa na Nadodrzu, gdzie tworzy kolektyw specjalistów z wielu dziedzin, 
kooperujących ze sobą na zasadzie wolnej wymiany wiedzy i doświadczeń. 
 
Fundacja skupia się na prowadzeniu niezależnych projektów artystyczno-kulinarnych, 
mających na celu poszerzanie świadomość żywienia społeczeństwa, stworzeniu platformy 
specjalistów interdyscyplinarnych związanych z budowaniem kultury kuchni oraz prowadzeniu 
pracy badawczych nad własnym nurtem kulinarnym o nazwie Korzeń. 

Fundacja prowadzi kawiarnię i Pracownię Food Think Tank na Nadodrzu oraz pracownię 
ostrzenia noży i innych narzędzi tnących.  

 

Usługi Certyfikowane: 

a. usługi ostrzenia noży i innych narzędzi tnących  
b. usługi cateringowe  
c. rękodzieło 

 

Kontakt: 
Centrum Wsparcia Sp. Z.o.o. 
Wrocław, ul. Władysława Łokietka 6 
tel. 666 089 745 
e-mail: ftt@foodthinktank.pl  
https://foodthinktank.pl/ 
https://www.facebook.com/pracowniafoodthinktank/  
 

mailto:ftt@foodthinktank.pl
https://foodthinktank.pl/
https://www.facebook.com/pracowniafoodthinktank/

