Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejny katalog produktów i usług małopolskich
przedsiębiorstw społecznych. Miło jest nam zaznaczyć, że wszystkie
przedsiębiorstwa prezentowane w poprzednim katalogu również i w tym
przedstawiają swoja ofertę wzbogaconą o nowe pozycje.
Usługi i produkty prezentowane Państwu w katalogu są nie tylko doskonałej
jakości, ale zawierają dodatkową wartość, gdyż wytworzone zostały przez
podmioty, których naczelną zasadą istnienia i działalności jest misja społeczna.
Oznacza to dokładnie tyle, że przedsiębiorstwa społeczne prowadząc
działalność gospodarczą wyznaczają sobie jednocześnie cele społeczne,
a wypracowaną nadwyżkę przeznaczają na ich realizację, np. finansując
działania nakierowane na rozwój społeczności lokalnych, czy poprawę sytuacji
osób z różnych przyczyn społecznie wykluczonych.
Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce to głównie spółdzielnie socjalne,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe prowadzące
działalność gospodarczą. Wszystkie one działając rynkowo integrują społecznie
i zawodowo osoby wykluczone społecznie jak np. osoby niepełnosprawne,
bezdomne czy długotrwale bezrobotne. Dlatego też produkty i usługi
prezentowane w naszym katalogu są tak wyjątkowe i niepowtarzalne. Znajdą
w nim Państwo unikatowe wyroby rękodzielnicze, a także bogatą ofertę
cateringową, turystyczną, hotelarską i inne usługi.
Forma katalogu, którą prezentujemy umożliwia łatwe i szybkie odszukanie
interesującej Państwa usługi bądź produktu co sprawia, że katalog jest bardziej
funkcjonalny.
Zachęcamy więc do skorzystania z bogatej oferty katalogu – jest to okazja
by przyczynić się do dalszego rozwoju prezentowanych przedsiębiorstw,
wspierania inicjatyw społecznych oraz zakupu produktów i usług o wyjątkowym
charakterze.
Zespół Projektu „ Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej ETAP I ‘’
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

usługi oPiekuńcze / ReHaBilitacja / sPoRt / RekReacja

Rękodzieło / PRodukcja

usługi Remontowo-Budowlane / usługi PoRządkowe

Finanse / Bankowość

HotelaRstwo / cateRing / szkolenia / doRadztwo

it / Reklama / FotogRaFia
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Fundacja Ale heca! kieruje swoją ofertę do rodziców poszukujących
pomysłów na wspólne spędzanie czasu z dziećmi. Proponuje rodzinne
wyjścia do ciekawych miejsc (cykl: „Ale heca! idziemy do muzeum”), wspólne
wycieczki na zieloną trawkę, rodzinne imprezy z okazji Dnia Ojca, Dnia Matki,
Dnia Dziecka, organizację animacji w trakcie pikników, festynów i zabaw

Fundacja
Ale heca!

plenerowych oraz przygotowywanie paczek okazjonalnych z prezentami
dla dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje m.in. wydarzenia tematyczne dla dzieci od 3 do 10 lat
takie jak pierwszy dzień wiosny, karnawał, bajkowe andrzejki, zajęcia
z autochodzikiem, a także cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

dane teleadresowe:

do lat 3 oraz nieco starszych (3-5 lat), mające na celu łączenie różnych

ul. Rydla 45a/39

metod nauki tak, aby w procesie uczenia się dzieci mogły wykorzystywać jak

30-087 Kraków

najlepiej posiadane zdolności, odkrywać i rozwijać talenty, a wszystko to
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę animatorów.
W swojej bogatej ofercie Fundacja nie zapomina o samych
rodzicach, dla których organizuje warsztaty, spotkania

adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Różana 5
30-305 Kraków

i szkolenia tematyczne mające na celu podno-

tel.: 512-716-303

szenie wiedzy i umiejętności w zakresie

tel.: 606-853-123

wychowywania i wspierania prawidłowego rozwoju dziecka.

e-mail: kontakt@aleheca.org.pl
www: www.aleheca.org.pl
Powiat: krakowski

ja

Fundacja
Ale heca!

W ramach swojej działalności statutowej Fundacja realizuje także
projekty skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
Fundacja Ale heca! organizuje także imprezy urodzinowe dla dzieci.
Każde przyjęcie urodzinowe przygotowuje się we współpracy
z rodzicem/opiekunem, który najlepiej wie co ucieszy Jubilata/Jubilatkę
i sprawi mu największą przyjemność. Proponowane przyjęcia opierają
się na twórczej zabawie z animatorami.
W skład oferty Fundacji wchodzą również firmowe imprezy
tematyczne, które mają starannie dobrany scenariusz
oraz temat przewodni. Fundacja dysponuje bazą
wyjątkowych miejsc na organizację tego
typu wydarzeń w Krakowie i poza
granicami miasta.
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Wielobranżowa
Spółdzielnia
Socjalna
„EDU-projekt”
Działalność „EDU-projekt” opiera się głównie na edukacji. Spółdzielnia
prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie pedagogiki, logopedii,
fizjoterapii, działalność wspomagającą edukację, działalność mającą na
celu rozwijanie zainteresowań takich jak sport, muzyka, sztuka, działalność

dane teleadresowe:

wspierającą inicjatywy społeczne poprzez edukację.

ul. Legionów 20

W swej działalności współpracuje z nowo powstałą lokalną organizacją,

34-100 Wadowice

którą jest Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”
z siedzibą w Wyźrale. Współpraca polega na realizacji
projektów dotacyjnych dla Fundacji „Zapałka” oraz
prowadzenia bezpłatnej terapii pedagogicznej,
w której uczestniczą dzieci, będące pod
opieką Fundacji.

adres przedsiębiorstwa społecznego
ul. Legionów 20, 34-100 Wadowice
tel.: 518-555-686
e-mail: wss.eduprojekt@gmail.com
www: www.edu-projekt.com.pl
Powiat: wadowicki

ac

ja

Wielobranżowa
Spółdzielnia
Socjalna
„EDU-projekt”

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną terapię dla
dzieci i młodzieży Spółdzielnia stara się również pozyskiwać fundusze,
dotacje na zajęcia dla najbardziej potrzebujących, których nie stać na
prywatną terapię, gdyż jest ona zbyt kosztowna. W ramach projektów
beneficjenci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach
terapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów, którzy posiadają
kilkuletnie doświadczenie w swoim zawodzie. Ukończyli studia wyższe
oraz szkolenia i kursy dokształcające.
Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy korzystają
z profesjonalnego sprzętu, pomocy dydaktycznych, które
są na wyposażeniu Spółdzielni „EDU-projekt”.
Spółdzielnia Socjalna „EDU-projekt” ma w swojej
ofercie również usługi biurowe mające
na celu przede wszystkim pisanie
i koordynowanie projektów.
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Spółdzielnia
Socjalna

„ZDROJOWIANKA”

w PiwnicznejZdroju
„Zdrojowianka” zajmuje się świadczeniem usług profesjonalnej opieki, tak
i nad dziećmi jak i osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Posiada w tym
zakresie stosowne certyfikaty.
Ponadto oferuje swoim klientom usługi porządkowe (sprzątanie
pomieszczeń w domach prywatnych, w obiektach, pensjonatach, hotelach, szkołach), porady prawne dla
osób indywidualnych, przedsiębiorców, usługi
biurowe, pielęgnacja terenów zielonych.

dane teleadresowe:
ul. Rynek 2
33-350 Piwniczna-Zdrój
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Rynek 2, 33-350 Piwniczna-Zdrój
tel.: 605 671 014,
tel.: 691 069 124
e-mail: beata.polakiewicz@gmail.com
e-mail: zdrojowianka@wp.pl
www: www.zdrojowianka.pl
Powiat: nowosądecki

Spółdzielnia
Socjalna
„ZDROJOWIANKA”
w PiwnicznejZdroju

„Zdrojowianka” to także szeroki zakres usług małej gastronomii,
codziennie świeże domowe obiady, naturalne soki wyciskane ze
świeżych owoców i warzyw, potrawy regionalne przygotowywane na
zamówienie klienta, a także organizacja spotkań pracowniczych przy
grillu czy ognisku dla firm, instytucji i klientów indywidualnych, oraz
organizacja festynów promocyjnych i imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka,
Andrzejki itp.).
W ofercie znajduje się również organizacja wesel i przyjęć okolicznościowych we współpracy z Domem Weselnym „Mały Paryż”
mieszczącym się w Piwniczna-Zdrój przy ul. Węgierskiej 30
(tel. 512-020-316, www.domweselny-piwniczna.pl).
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Centrum Rozwoju Com-Com Zone to wyjątkowe w skali kraju i Europy
miejsce, w którym Stowarzyszenie SIEMACHA prowadzi działalność sportową, edukacyjną i terapeutyczną. Właścicielem obiektu jest Miasto
Kraków, a jego operatorem – na mocy odpowiedniej umowy – organizacja
non-profit, Stowarzyszenie SIEMACHA. Com-Com Zone to obiekt
o łącznej powierzchni ok. 6 tys. m. kw, który oferuje zarówno nowoczesną
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Stowarzyszenie
SIEMACHA
Centrum
Rozwoju
Com-Com
Zone

infrastrukturę sportową, a w tym pływalnię, wielofunkcyjne hale, siłownię,
fitness oraz spinning, jak i pracownie edukacyjne dla młodzieży oraz
ośrodek poradnictwa i terapii. Szeroka oferta sportowa współistnieje
z ofertą o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym, dzięki czemu
mieszkańcy Krakowa, w szczególności zaś młodzi ludzie, mogą korzystać
z integralnych warunków rozwoju. Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju
Społecznego, działający w ramach centrum, to nowoczesna
placówka edukacyjna – przestrzeń twórczego rozwoju dzieci
i młodzieży. Oddział Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, który również stanowi część Com-Com
Zone, oferuje natomiast bezpłatną pomoc
psychologiczną. Centrum działa
zarówno w sposób bezpłatny,
jak i komercyjny.

dane teleadresowe:
ul. Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Długa 42
31-146 Kraków
tel.: 12 63 21 188
e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl
www: www.siemacha.org.pl
www: www.comcomzone.pl
Powiat: krakowski

Stowarzyszenie
SIEMACHA
Centrum
Rozwoju
Com-Com
Zone
W określonych godzinach obiekty dostępne są dla wychowanków
stowarzyszenia, a w innym czasie pozostają do dyspozycji klientów
prywatnych. Takie rozwiązanie sprawia, że Com-Com Zone jest finansowo
stabilne i niemal samowystarczalne. Prowadzenie usług o charakterze
komercyjnym pozwala świadczyć bezpłatną pomoc dla tych, którzy jej
potrzebują. Na tym polega model przedsiębiorczości społecznej, a więc
zgodnego współistnienia celów biznesowych (commercial) i społecznych
(community), który stanowi klucz do nazwy Com-Com Zone. W 2011
roku centrum zostało wyróżnione prestiżową nagrodą „Małopolski Lider
Przedsiębiorczości Społecznej”.
W ramach Com-Com Zone działa Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju
Społecznego, który dla młodych osób prowadzi bezpłatne zajęcia
informatyczne, artystyczne oraz edukacyjne, a także organizuje wyjazdy
weekendowe i wakacyjne. W centrum działa ponadto Krakowski Instytut
Psychoterapii, który wszystkim mieszkańcom Krakowa oferuje bezpłatne
wsparcie w zakresie poradnictwa i terapii.
Ponadto w Centrum COM COM ZONE funkcjonuje wielofunkcyjna
hala sportowa, siłownia, pływalnia, sauna, sale fitness, spinning, sala
do boksu, ścianka wspinaczkowa oraz boiska ziemne. Kadra
profesjonalnych instruktorów codziennie prowadzi zajęcia
z różnego rodzaju aktywności: krav maga, boks,
latino, zajęcia na pływalni, spinning, fitness,
zumba, joga, piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, wspinaczka, aqua
aerobik i wiele innych.
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Firma Społeczna
Fundacji Artes
Firma Społeczna Fundacji Artes zajmuje się produkcją i sprzedażą

dane teleadresowe:

rękodzieła. Posiada bogatą ofertę produktów, w tym między innymi

Biuro Firmy Społecznej

elementów ze sklejki dowolnego kształtu wycinanych i grawerowanych

31-056 Kraków, ul. Estery 3

ploterem laserowym lub wyrzynarką, które później mogą zostać ręcznie

tel.: 12 44 66 540

pomalowane na dowolne wzory, chętnie kupowane jako prezenty

Pracownia Firmy Społecznej

i pamiątki. Oferta produktów rękodzielniczych kierowana jest do turystów

31-058 Kraków, ul. Meiselsa 4

odwiedzających Kraków, zainteresowanych zakupem pamiątki z Krakowa,
mieszkańców Krakowa i okolic, którzy mogą nabyć w sklepiku
Firmy Społecznej ciekawe i tanie prezenty, wszystkich
korzystających ze sprzedaży za pośrednictwem
Internetu, dla których przygotowany został
sklepik internetowy.

tel.: 12 44 66 810
Fundacja artes
31-050 Kraków, ul. Brzozowa 4/4
Firma społeczna
31-056 Kraków, ul. Estery 3
tel.: 12 44-66-540
e-mail: biuroartes@gmail.com
e-mail: firma.artes@gmail.com
www: www.artes.krakow.pl
Powiat: krakowski

Firma
Społeczna
Fundacji
Artes

Artes oferuje także ręcznie tkane gobeliny i kilimy, pudełka zdobione
techniką decoupage, opakowania ekologiczne.
Firma Społeczna prowadzi również Studio Promocji, które oferuje usługi
promocyjne i reklamowe, w tym między innymi oferuje gadżety reklamowe
(np. breloczki z logo firmy), projekty plakatów, ulotek, wizytówek itp.
Oferta usług promocyjnych skierowana jest do urzędów,
organizacji pozarządowych i firm zainteresowanych
niepowtarzalnymi i innowacyjnymi produktami
tworzonymi przez osoby niepełnosprawne.
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Stowarzyszenie
Kulturalno
Oświatowe
„PIAST”
im. Wincentego
Witosa
Zakład
Aktywności
Zawodowej
Główną działalnością Zakładu jest produkcja skrzynek budowlanych

dane teleadresowe:

na zlecenie partnerów handlowych jak i montaż drobnych elementów

Wola Rzędzińska 297a

z powierzonego materiału.

33-150 Wola Rzędzińska

Zakład posiada na swoim wyposażeniu tampodrukarkę, która
umożliwia nadruk np. na długopisach, klawiszach i wielu innych.
Wykonuje także niemal dowolne etykiety samoprzylepne
metodą termo-transferową jednak przy założeniu,

adres przedsiębiorstwa społecznego:
Wola Rzędzińska 297a
33-150 Wola Rzędzińska

że jeden z wymiarów nie może przekroczyć

tel.: 14 63-76-145

104 mm. Kolor druku to czarny.

tel.: 14 63-76-147
e-mail: zazwola@wp.pl
www: zaz.piast.org.pl
Powiat: tarnowski

Stowarzyszenie
Kulturalno
Oświatowe
„PIAST”
im. W. Witosa
Zakład
Aktywności
Zawodowej
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Spółdzielnia
Socjalna
„Republika
Marzeń Mimo
Wszystko”
Fundacji Anny
Dymnej
„Republika Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej Spółdzielnia
Socjalna powstała w listopadzie 2010 roku. Zespół, który stanowią
głównie osoby niepełnosprawne istnieje, aby promować sztukę osób
niepełnosprawnych.
„Republika Marzeń Mimo Wszystko” w swej ofercie proponuje
upominki reklamowe dla firm, a wśród nich kubki,
koszulki, długopisy i inne produkty z możliwością
nadruku logotypu i haseł firmowych.

dane teleadresowe:
ul. Myczkowskiego 4
30 – 198 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Myczkowskiego 4
30 – 198 Kraków
tel.: 669-997-851
tel.: 12 41-51-033
e-mail: biuro@republikamarzen.org
www: www.republikamarzen.org
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna
„Republika
Marzeń Mimo
Wszystko”
Fundacji
Anny Dymnej

Spółdzielnia proponuje także kartki okolicznościowe dla firm
z rysunkami niepełnosprawnych artystów, z możliwością nadruku
logo i indywidualnej treści życzeń.
„Republika Marzeń Mimo Wszystko” prowadzi również sklep
internetowy, w którym prezentowane oraz sprzedawane są
prace artystyczne wykonane przez osoby z różnego
rodzaju niepełnosprawnością.
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Krakowska
Spółdzielnia
Niewidomych
SANEL
Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL działa od 60 lat. Ideą założenia
Spółdzielni było stworzenie stanowisk pracy osobom niewidomym
i niedowidzącym. Polityką firmy KSN „SANEL” potwierdzoną w 2008 roku
poprzez otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 jest „Zarządzanie
przez jakość”, co umożliwia utrzymanie stałego wysokiego
poziomu technologicznego oraz zwiększenie wydajności
i jakości produkcji. Misję firmy wyznaczają działania
zmierzające do zagwarantowania najwyższej
jakości wyrobów, dbałość o pełną
satysfakcję klientów, ochrony
i pomocy w rehabilitacji
niepełnosprawnych.

dane teleadresowe:
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego
ul. Bandtkiego 19
30-129 Kraków
tel.: 12 63 64 366
e-mail: ksn@sanel.pl
www: www.sanel.pl
Powiat: krakowski

Krakowska
Spółdzielnia
Niewidomych
SANEL

Asortyment firmy jest bardzo szeroki: od szczotek gospodarczych,
szczotek do wyrównywania kortów i zamiatania ulic po szczotki
przemysłowe dla hut, drukarni, młynów, zakładów tytoniowych,
spożywczych, monopolowych, włókienniczych, zbrojeniowych,
medycznych. Oferujemy również szczotki do zębów, rąk, ciała, butów
i odzieży, jak i szeroką gamę mopów, zmywaków, czyścików, opakowań
spożywczych.
„SANEL” świadczy usługi w zakresie produkcji i regeneracji szczotek
przemysłowych. Spółdzielnia ma także ponad 30-to letnią tradycję
w produkcji wiązek przewodów elektrycznych, usługi z branży metalowej
jak wycinanie i tłoczenie elementów na prasach hydraulicznych,
tokarkach, szlifierkach.
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Spółdzielnia Socjalna SDN Eko Service powstała 25 października 2010 r.
Zajmuje się rękodziełem artystycznym oraz świadczy szeroki zakres
usług ujętych w statucie. Pracownia rękodzielnicza spółdzielni wykonuje
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Spółdzielnia
Socjalna
SDN Eko Service

swoje wyroby łącząc tradycyjne metody z możliwościami, jakie dają
nowe technologie. Spółdzielnia dba o to, by wytwarzane rękodzieło
trafiało w nawet najbardziej wysublimowane gusta odbiorców i stało się
prawdziwą ozdobą wnętrza. Stara się podtrzymać tradycje polskiego
rzemiosła, pracując jedynie z użyciem materiałów naturalnych.
Spółdzielnia wykonuje wyroby rękodzieła artystycznego i plastyki
zdobniczej. Są to przede wszystkim rzeźbione i pisane
ikony oraz wyroby sztukatorskie i ceramiczne.
Ręczne wykonanie nadaje każdemu z nich
niepowtarzalny i indywidualny charakter.

dane teleadresowe:
ul. Batorego 5
31-135 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
tel.: 12 42-34-896
tel.: 788 227 591
e-mail: ssekoservice@gmail.com
www: www.sdnekoservice.com.pl
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna
SDN
Eko Service

Wyroby są patynowane oraz wykańczane pozłotami mosiężnymi, złotymi
lub srebrnymi – zastosowana technologia daje efekt starej rzeźby
polichromowanej.
Spółdzielnia przyjmuje również zlecenia indywidualne, projektując
i wykonując zamówienia w ścisłej współpracy z klientem,
oferując m. in. aranżację wnętrz i wielkoformatowe
malarstwo zdobnicze.
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Zakład
Aktywności
Zawodowej
Witowice
Zakład wykonuje gadżety reklamowe dla firm, pamiątki regionalne,
naczynia, donice, dewocjonalia, anioły itp. W piecach do wypału ceramiki
można samemu wypalić własnoręcznie wykonane przedmioty.
Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach posiada w swojej ofercie
również wyrób ceramiki artystycznej w zakresie zleconych przez

dane teleadresowe:
Witowice 60a
32-250 Charsznica

klientów wzorów małych oraz dużych gabarytów zarówno
z gliny i gipsu. W zakładowych pracowniach zdobi się
różnymi metodami (np. decoupage) meble,
ceramikę, szkło, drewno, papier.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
Witowice 60a
32-250 Charsznica
tel.: 41 38 36 841
tel.: 660 464 963
e-mail: zazwitowice3@gazeta.pl
www: www.spszansa.pl
Powiat: miechowski

Zakład
Aktywności
Zawodowej
Witowice

Zakład wykonuje również drobne przedmioty ozdobne (szkatułki, aniołki,
podkładki pod kubek, breloczki), a także w zależności od zapotrzebowania
obrazy metodami tradycyjnymi lub metodą decoupage (format dowolny)
i ręcznie zdobione kartki oraz zaproszenia okolicznościowe.
W swej bogatej ofercie proponuje również produkcję w 100%
wypalających się zniczy, wkładów różnych wielkości, usługę
sprzątania terenów zielonych, oraz powierzchni
biurowych, a także wykonywanie prac zleconych
jak na przykład klejenie kopert, składanie
długopisów, skręcanie kontaktów,
składanie zawiasów itp.
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Od 2007 roku Spółdzielnia posiada wpis do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
jako instytucja szkoleniowa, realizuje kompleksową obsługę projektów
systemowych na zlecenia Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych
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Wielobranżowa
Spółdzielnia
Socjalna
„Gorliczanin”

Centrum Pomocy Rodzinie. Przeprowadza projekty kulturalno-edukacyjne
sięgając po dostępne granty. Uczestniczy i realizuje działania w projektach
wspierających ideę ekonomii społecznej w powiecie gorlickim i ościennych
powiatach jak również na terenie kraju współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu Spółdzielnia oferuje usługi prawne, marketingowe,
księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej. Dla osób fizycznych
m.in. szkolenia z zakresu: zakładania i prowadzenia działalności
w formie spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnej lub spółdzielni
osób prawnych w sektorze ekonomii społecznej,
doradztwo indywidualne i grupowe, a ponadto usługi
wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na
rzecz ekonomii społecznej, promocja
ekonomii społecznej i zatrudnienia
w sektorze ES.

dane teleadresowe:
ul. Słoneczna 11
38-300 Gorlice
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Słoneczna 11
38-300 Gorlice
tel.: 18 352 46 77
tel.: 793 879 711
e-mail: gorliczanin.gorlice@interia.pl
www: www.gorliczanin.gorlice.pl
Powiat: gorlicki

we

Wielobranżowa
Spółdzielnia
Socjalna
„Gorliczanin”

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” posiada także
szeroki wachlarz usług innego rodzaju, a wśród nich: biurowe,
kserograficzne, przepisywanie tekstów, drukowanie tekstów z nośników
elektronicznych. Usługi remontowo – budowlane w zakresie prac
remontowych i odtworzeniowych zabytkowych cmentarzy z okresu
I Wojny Światowej pod nadzorem konserwatora zabytków, usług
remontowo-budowlane, prace porządkowe, pielęgnację
terenów zielonych, usługi w zakresie usuwania
i zabezpieczenia wyrobów zawierających
azbest, pozimowe sprzątanie dróg.
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Spółdzielnia
Socjalna
„Wzajemna
Pomoc”
Spółdzielnia Socjalna „Wzajemna Pomoc” oferuje swoim klientom
usługi w zakresie porządkowania i konserwacji terenów zielonych,
a w szczególności sadzenia i przesadzania drzew i krzewów oraz ich
wycinki, kształtowania żywopłotów, koszenia trawy, grabienia liści,
pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, prace porządkowe, wywóz
trawy, liści oraz inne związane z zielenią np. kształtowanie terenu.
Odśnieżanie powierzchni naziemnych (chodników, parkingów,
placów, dróg dojazdowych itp.), usuwanie lodu do
3 m wysokości, odśnieżanie posesji, osiedli
oraz innych obiektów, posypywanie solą,
piaskiem lub inną mieszanką,
załadunek oraz wywóz śniegu.

dane teleadresowe:
ul. Świętokrzyska 12/215
30-015 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Świętokrzyska 12/215
30-015 Kraków
tel.: 506 390 869
tel.: 505 632 063
tel.: 12 63 02 317
e-mail: biuro@wzajemna-pomoc.pl
www: www.wzajemna-pomoc.pl
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna
„Wzajemna
Pomoc”

W skład oferty wchodzą również usługi remontowe i wyburzeniowe
w tym malowanie pomieszczeń, malowanie stolarki (drzwi i okien),
wymiana stolarki, rozbiórka obiektów budowlanych, przygotowanie
terenu pod inwestycje, a także drobne prace remontowe.
Całość oferty dopełniają usługi w zakresie przeprowadzek,
w szczególności przeprowadzki biur i mieszkań, kompleksowa
likwidacja wyposażenia mieszkań, domów, biur, firm oraz
przewożenie mebli, sprzętu AGD itp.
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Wspólnota
Emaus
Wspólnota Emaus działa w Krakowie od kwietnia 2003 roku. Utrzymuje
się dzięki sprzedaży używanych mebli, ubrań, sprzętu RTV i AGD, książek
oraz bibelotów. Wspólnota Emaus zajmuje się renowacją i sprzedażą
przedmiotów i mebli, które dla swoich dotychczasowych właścicieli straciły
wartość użytkową.
Podarowane przez klientów przedmioty trafiają na stały Kiermasz
Wspólnoty Emaus na os. Willowym 29. Wspólnota sprzedaje
je po niewygórowanych cenach, tak aby na zakupy
pozwolić mógł sobie każdy.

dane teleadresowe:
os. Willowe 29
31-902 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
os. Willowe 29
31-902 Kraków
tel.: 12 64 22 468
e-mail: krakow@emmaus.pl
www: www.emmaus.pl
Powiat: krakowski

Wspólnota
Emaus

Uzyskany w ten sposób dochód w całości przeznacza na utrzymanie
członków Wspólnoty.
Wystarczy telefoniczne zgłoszenie, a Wspólnota własnym
transportem odbierze to czego klient już nie potrzebuje,
a co posiada wartość użytkową. W warsztatach
elektrycznym i stolarskim, przedmioty te
odzyskują dawny wygląd i sprawność.
Dzięki temu mogą posłużyć
kolejnym użytkownikom.
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Spółdzielnia
Socjalna
„Cedrus”
Spółdzielnia Socjalna „Cedrus” oferuje usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych, a w szczególności zakładanie, koszenie

dane teleadresowe:

i pielęgnacja trawników, przycinanie drzew, krzewów, kwiatów, żywopłotów,

Plac Na Groblach 7

karczowanie terenu, projektowanie i zakładanie ogrodów, równanie

31-101 Kraków

i przekopywanie terenu, plewienie, nawożenie i inne zabiegi
pielęgnacyjne. Cedrus na zlecenie klientów wykonuje
też drobne usługi brukarskie, takie jak ścieżki czy
chodniki z kostki brukowej, które w znaczny
sposób podnoszą estetykę otoczenia.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
Plac Na Groblach 7
31-101 Kraków
tel.: 12 64 44 632
tel.: 666 033 776
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna
„Cedrus”

Dla zainteresowanych Spółdzielnia prowadzi także sprzedaż artykułów
ogrodniczych, ziemi, nawozów, sadzonek, środków ochrony roślin,
a także proponuje usługi porządkowe, sprzątanie po remontach,
grabienie liści, odśnieżanie placów, chodników, parkingów.
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Bank
Spółdzielczy
w Limanowej
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest uniwersalnym bankiem z tradycjami,
stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności.
Bank obecny jest na rynku od 1877 roku i działa wyłącznie w oparciu o polski
kapitał, łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym
sposobem prowadzenia finansów. Bank specjalizuje się w obsłudze
klientów indywidualnych, firm, instytucji, rolników - stawiając
na profesjonalizm i wysoką jakość działania.
Bank Spółdzielczy w Limanowej to Bank, który jest
partnerem i doradcą, a nie tylko instytucją
oferującą usługi bankowe.

dane teleadresowe:
ul. Rynek 7
34-600 Limanowa
adres przedsiębiorstwa społecznego
ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa
tel.: 18 33-79-100
fax: 18 33-79-136
e-mail: bank@bs.limanowa.pl
www: www.bs.limanowa.pl
Powiat: limanowski

Bank
Spółdzielczy
w Limanowej
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Przedsiębiorstwo
Społeczne
„Ognisko”
Sp. z o.o.

Oferta Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” zawiera m.in. usługi
utrzymywania czystości, w skład których wchodzą utrzymywanie
czystości pomieszczeń biurowych, obiektów użyteczności publi-

dane teleadresowe:
ul. Prądnicka 10/035
30-002 Kraków

cznej, zakładów produkcyjnych, a także mieszkań osób
prywatnych. Usługa ta jest realizowana zarówno
w formie stałej jak i zleceń jednorazowych.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków
tel.: 12 42 31 231
tel.: 502 291 271
e-mail: biuro@ognisko.net.pl
www: www.ognisko.net.pl
Powiat: krakowski

Przedsiębiorstwo
Społeczne
„Ognisko”
Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” to także catering i usługi
gastronomiczne, prowadzone w formie „Baru Małej Gastronomii - Bar
przy Ognisku” zlokalizowanego przy ul. Prądnickiej 10/035, oferującego
swoim klientom obiady dla osób indywidualnych, obiady dla grup
zorganizowanych, obsługę cateringową szkoleń, konferencji,
imprez firmowych oraz indywidualnych, wynajem
zaplecza szkoleniowego.
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Spółdzielnia Socjalna „Opoka” w zakresie swoich usług oferuje m.in. usługi
cateringowe i gastronomiczne świadczone zarówno dla osób prywatnych
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Spółdzielnia
Socjalna
„OPOKA”

jak i instytucji, podmiotów gospodarczych: poczęstunki, obiady, kolacje,
kolacje integracyjne, catering na szkolenia, seminaria, konferencje oraz
przyjęcia okolicznościowe, a także kompleksową organizację przyjęć
okolicznościowych (chrzty, komunie, wesela, rocznice, spotkania
biznesowe itd.). Usługi budowlane, a wśród nich m.in. usługi murarskie,
tynkarskie, malarskie, remontowe, wykończenia wnętrz.
Oferta „Opoki” to także usługi szkoleniowe, w skład których wchodzą:
szkolenia zawodowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej,
seminaria, warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej,
doradztwo zawodowe, kompleksowa organizacja wizyt
studyjnych okazywanie dobrych praktyk z zakresu
przedsiębiorczości społecznej, działalności
podmiotów ekonomii społecznej oraz ich
współpracy z różnymi instytucjami
oraz samorządem lokalnym.

dane teleadresowe:
Chechło, ul. Hutnicza 22
32-310 Klucze
adres przedsiębiorstwa społecznego:
Chechło, ul. Hutnicza 22
32-310 Klucze
tel.: 32 647-21-50
tel.: 505-258-526
tel.: 606-435-665
e-mail: biuro@opokas.pl
www: www.opokas.pl
Powiat: olkuski

Spółdzielnia
Socjalna
„OPOKA”

Spółdzielnia „Opoka” wytwarza także ręcznie robione zaproszenia
ślubne, komunijne, na chrzest, urodziny itp. kartki okolicznościowe,
obrazy ręcznie malowane na płótnie, deskach, płytach, tryptyki, obrazki
dla dzieci. Wyroby ze sznurka – makatki, makramy, anioły z masy solnej,
gliny. Wykonane techniką decupage – skrzyneczki, szkatułki, butelki,
anioły, doniczki itp., a także zdobione metodą serwetkową doniczki,
cukiernice, miseczki, imbryki, dzbanuszki z gliny ręcznie zdobione.
Florystyka świąteczna, stroiki świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe
i wielkanocne, florystyka ślubna, okolicznościowa.
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„U Pana
Cogito”
Pensjonat
i Restauracja
Pensjonat „U Pana Cogito“ położony jest w spokojnej, zabytkowej dzielnicy
miasta, blisko Wawelu (tylko 10 minut spacerem) oraz z dogodnym
dojazdem samochodem. W dwóch budynkach, oddalonych od siebie
ok. 20 m, mieści się 14 komfortowo wyposażonych pokoi (34 miejsca).
W budynku głównym (neorenesansowa willa z elementami stylu
szwajcarskiego z 1890 r.) znajduje się recepcja i restauracja
oraz 6 pokoi, w drugim budynku (z 1920 r.) - sala
konferencyjna i 8 pokoi. Pensjonat oferuje
przyjazną atmosferę i przytulne wnętrza.

dane teleadresowe:
ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
tel.: 12 26 97 202
tel.: 12 26 97 200
e-mail: recepcja@pcogito.pl
www: www.pcogito.pl
Powiat: krakowski

„U Pana
Cogito”
Pensjonat
i Restauracja

Restauracja Pensjonatu jest otwarta codziennie w godz. 13.30 – 20.30.
Specjalnością są dania kuchni polskiej. W restauracji jest możliwość
organizacji przyjęć okolicznościowych oraz imprez firmowych, dla
max. 40 osób.
Pensjonat „U Pana Cogito” dysponuje również salą konferencyjną.
W skład wyposażenia sali konferencyjnej wchodzą:
rzutnik multimedialny, CD / DVD / zestaw video,
nagłośnienie, flipchart, dostęp do Internetu,
oświetlenie naturalne + rolety całkowicie
zaciemniające, klimatyzacja.
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Ośrodek Recepcyjno - Szkoleniowy „Zielony Dół” oferuje pokoje 1, 2, 3
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Ośrodek
Recepcyjno Szkoleniowy
„Zielony Dół”

i 4-osobowe oraz komfortowo wyposażone apartamenty. Wszystkie pokoje
wyposażone są w telewizor, czajnik elektryczny, łazienkę z prysznicem lub
wanną, w niektórych apartamentach są również lodówki. Część pokoi

dane teleadresowe:

posiada balkon z widokiem na piękny ogród. Cały obszar obiektu jest

ul. Zielony Dół 4

objęty nieodpłatnym, bezprzewodowym dostępem do Internetu.

30-228 Kraków

Do dyspozycji są również sale konferencyjne, które pozwalają na
organizacje imprez o różnorodnym charakterze: szkoleń, konferencji,
spotkań integracyjnych, a także przyjęć okolicznościowych.
Sale wyposażone są w: ekran, projektor multimedialny,
flipchart, nagłośnienie, klimatyzację.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Bałuckiego 6
30-318 Kraków
tel.: 12 42 511 02
fax: 12 42 513 72
e-mail: recepcja@zielonydol.pl
www: www.zielonydol.pl
Powiat: krakowski

Ośrodek
Recepcyjno Szkoleniowy
„Zielony Dół”

Istnieje również możliwość wynajęcia pełnego zaplecza gastronomicznego.
Oprócz sal Ośrodek oferuje także piękny ogród, w którym można
zorganizować imprezy plenerowe, wesele, komunie lub inne letnie
przyjęcie. Na obszarze 2 ha znajduje się miejsce na ognisko i grill.
Ośrodek oferuje również usługi cateringowe, a wśród nich: organizację
i dostarczanie cateringu bankietowego, obsługę konferencji i przyjęć
do 200 osób, wypożyczanie nakryć stołowych, obsługę
mniejszych imprez przy min. konsumpcji 300 zł.
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Krakowska
Fundacja
Hamlet
Kawiarnia
„Cafe Hamlet”
„Cafe Hamlet” jest firmą społeczną typu non-profit. Oznacza to, że każda
złotówka z uzyskanego przychodu kawiarni przeznaczona jest w całości
na realizację celów Krakowskiej Fundacji Hamlet, organizacji
charytatywnej pomagającej osobom chorym psychicznie.
Dewizą Cafe Hamlet jest społeczna odpowiedzial-

dane teleadresowe:
ul. Miodowa 9
31-055 Kraków

ność, wysoka jakość potraw, zdrowa i zawsze
świeża żywność.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Miodowa 9
31-055 Kraków
tel.: 12 42-21-211
tel.: 600-994-127
e-mail: hamlet@ceti.pl
www: www.cafehamlet.pl
Powiat: krakowski

Krakowska
Fundacja Hamlet
Kawiarnia
„Cafe Hamlet”

„Cafe Hamlet” to Kawiarnia z pięknym, stylowym wystrojem mieszcząca
się w krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Proponuje swoim klientom pyszną
domową kuchnię (najlepsze pierogi w Krakowie), serdeczną, ciepłą
atmosferę, miłą obsługę.
Fundacja Hamlet poza prowadzeniem kawiarni oferuje profesjonalne
usługi cateringowe dla przedsięwzięć różnorakiej skali, oraz
organizację przyjęć okolicznościowych.
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Europejska
Spółdzielnia
Socjalna
„PRODOTIS”
Spółdzielnia socjalna „PRODOTIS” działa w branży szkoleniowo-doradczej.
Polityka cen Spółdzielni jest elastyczna, uwzględniająca realia rynku,
podaży i popytu. Polityka dostosowana do możliwości finansowych
klienta, pielęgnująca jego dalszy rozwój. Dbanie o stałych
klientów, dla których przewidywane są upusty.

dane teleadresowe:
ul. Prądnicka 65
31-202 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Prądnicka 65
31-202 Kraków
tel.: 12 34 64 008
tel.: 791 103 443
tel.: 606 722 234
e-mail: biuro@prodotis.pl
www: www.prodotis.pl
Powiat: krakowski

Europejska
Spółdzielnia
Socjalna
„PRODOTIS”

Firma oferuje kompleksowe doradztwo finansowo-gospodarcze, przede
wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom, a także doradztwo
w zakresie finansów dla klientów indywidualnych.
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Spółdzielnia
Socjalna
Etcetera
spółdzielnia socjalna etcetera zaprasza do skorzystania ze swoich
usług:
Projekty graficzne: logo, materiały reklamowe: ulotki, teczki, dyplomy,
materiały informacyjne.
Foto-gadżety: kubki, kryształy, granity - idealne na prezent, nagrody
i wyróżnienia. Na wybranym materiale umieszczamy logo, zdjęcie, itp.
Fotografia reportażowa: dokumentacja fotograficzna wydarzeń, konferencji.
Foto-pocztówka: zdjęcie oprawione w cyfrową ramkę. Wzory ramek
nawiązują do różnych uroczystości: świąt, urodzin, walentynek,
itd. rewers zdjęcia to kartka pocztowa.
Foto Kalendarze ze zdjęciami o wym. 30x60 cm na
papierze fotograficznym; duży wybór wzorów,
możliwość indywidualnych projektów.

dane teleadresowe:
os. Bohaterów Września 3 lok.1
31-620 Kraków
adres przedsiębiorstwa społecznego
os. Bohaterów Września 3 lok.1
31-620 Kraków
tel.: 12 44-66-881
tel.: 510-945-787
e-mail: fotoigrafik@gmail.com
e-mail: ss.etcetera@gmail.com
www: www.fotoigrafik.pl
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna Etcetera

studio Foto&grafik
Zdjęcia do dokumentów (DO, paszport, dyplom, wizy, legitymacje, loteria
wizowa) Zdjęcia wykonujemy w studio oraz z dojazdem do Klienta.
Sesje ślubne, indywidualne w studio i w plenerze. Realizacja
filmów promocyjnych dla firm i instytucji.
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Spółdzielnia
Socjalna
„Piąty Element”
Spółdzielnia „Piąty Element” zajmuje się projektowaniem i tworzeniem
witryn internetowych (flash, html5), które stanowią nowoczesną platformę
do promocji instytucji lub firmy w sieci, sklepów internetowych od

dane teleadresowe:

podstawowych narzędzi do prowadzenia własnego sklepu internetowego

ul. Zwierzyniecka 5/5

do złożonych systemów sprzedażowych, abonamentowych stron „www”,

31-103 Kraków

które stanowią tańszą alternatywę dla małych przedsiębiorstw
pozwalającą zaistnieć im w sieci już za 79 zł miesięcznie bez
kosztów wyprodukowania i utrzymania własnego serwisu.

adres przedsiębiorstwa społecznego:
ul. Czysta 8/18
31-121 Kraków
tel.: 12 30-78-880
tel.: 690- 888-353
e-mail: biuro@piatyelement.org
www: www.piatyelement.org
Powiat: krakowski

Spółdzielnia
Socjalna
„Piąty Element”

Spółdzielnia przygotowuje i produkuje także materiały drukowane (ulotki,
plakaty, katalogi) oraz prezentacje multimedialne i e-katalogi pozwalające
zaprezentować swoją ofertę w nowoczesnej i przystępnej formie,
publikować broszury i inne materiały reklamowe opatrzone animacjami
i efektami dźwiękowymi, oszczędzając przy tym środowisko naturalne.
Korzystając z oferty „Piątego Elementu” można dodatkowo promować
swoją firmę w Internecie , dzięki takim narzędziom jak: pozycjonowanie
– innowacyjne metody w najpopularniejszym sposobie promocji
w wyszukiwarkach internetowych, kampanie Adwords
czy z wykorzystaniem Facebooka.

