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SŁOWO 
WSTĘPNE
W ostatnich latach na ziemi kalisko-ostrowskiej zachodzą istotne zmiany społeczne i gospodarcze. Jednym z przejawów tej pozytywnej zmiany jest 

rozwój ekonomii społecznej, budowanej w oparciu o partnerstwa powstałe we wszystkich powiatach subregionu kaliskiego: jarocińskim, kaliskim, 

kępińskim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim. 

W partnerski rozwój ekonomii społecznej w regionie włączyły się samorządy lokalne, członkowie organizacji pozarządowych i organizacji kościel-

nych, lokalny biznes, zaangażowani społecznie obywatele. Partnerstwa te współtworzyła także Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi prowadząca  

w subregionie kaliskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Cieszymy się, że liczne podmioty ekonomii społecznej wsparte przez OWES coraz lepiej radzą sobie na rynku, że dzięki nim osoby zagrożone wyklu-

czeniem społecznym powracają w nurt życia społecznego i zawodowego. 

Oddajemy w Państwa ręce Atlas dobrych praktyk, w którym prezentujemy działalność powstałych przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-

łecznej w subregionie kaliskim dziesięciu spółdzielni socjalnych. Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje o tych podmiotach – gdzie i jaką 

działalność prowadzą, poznacie ich przedstawicieli, którzy w Atlasie dzielą się swoimi doświadczeniami. Publikacja ta pokazuje, że w życiu spółdzielni 

socjalnej, jak w każdym innym przedsiębiorstwie, są chwile trudne, ale też dobre, które stanowią ukoronowanie dotychczasowych starań, jak np. 

przyznanie Znaku „Zakup prospołeczny”.

Mamy nadzieję, że Atlas dobrych praktyk będzie dla Państwa interesującą formą zapoznania się z działalnością spółdzielni socjalnych działających na 

terenie subregionu kaliskiego. Zapraszamy do lektury i wierzymy, że spotkanie z niniejszą publikacją zaowocuje nawiązaniem współpracy z podmio-

tami ekonomii społecznej i dalszym rozwojem ekonomii społecznej na ziemi kalisko-ostrowskiej

Zarząd Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
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STYCZEŃ 2014

PLESZEW, WOJ. WIELKOPOLSKIE

PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, 
STOWARZYSZENIE „MIESZKAŃCOM GMINY GOŁUCHÓW”

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

PAIDI



DZIAŁALNOŚĆ
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Spółdzielnia Socjalna PAIDI
ul. Królowej Jadwigi 11
63-300 Pleszew
tel. 790 720 690 
e-mail: paidipleszew@wp.pl
www.paidi.com.pl

sala zabaw dla dzieci

opieka nad dziećmi

organizacja i obsługa imprez okolicznościowych 
dla dzieci

animacja zabaw dla dzieci podczas przyjęć  
i uroczystości

organizacja i prowadzenie warsztatów oraz 
zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych

korepetycje

produkcja i sprzedaż biżuterii

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

PAIDI
Wiosną 2014 roku 
powstała pierw-
sza w Pleszewie 
całoroczna, rucho-
wo-sprawnościo-
wa sala zabaw dla 
dzieci.
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Dzięki wspólnej pracy dwóch zaangażowanych i wykształconych w kierunku pedagogicznym mam z Pleszewa – Agnieszki Stańczyk i Joanny Radnej 

oraz ekspertów Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, którzy wspierali je już na etapie tworzenia spółdzielni socjalnej, wiosną 2014 roku powstała 

pierwsza w Pleszewie całoroczna, ruchowo-sprawnościowa sala zabaw dla dzieci. 

W Centrum Zabawy i Nauki PAIDI znajduje się m.in. trzypoziomowa konstrukcja wyposażona w takie atrakcje jak zjeżdżalnia tubowa, trampolina oraz 

tor przeszkód. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą bawić się w strefie malucha, w której znajduje się basen pełen kolorowych piłeczek, duże, miękkie 

klocki, jeździki, bujaki, zabawki edukacyjne itp. Wyposażenie sali zabaw posiada wszystkie niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz stosowne atesty 

PZH i sanepidu. 

Pomyślano również o rodzicach – w Centrum Zabawy i Nauki PAIDI funkcjonuje kawiarenka, w której mogą się oni napić aromatycznej kawy, poczytać 

lub popracować, korzystając z bezpłatnego dostępu do Internetu. Pobyt w kawiarence stanowi również doskonałą okazję do rozmów z innymi rodzi-

cami, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych znajomości. 

Prowadzenie i praca w Spółdzielni Socjalnej 

PAIDI wymaga codziennego zakasania rę-

kawów oraz odważnego podejmowania decyzji.  

W zamian daje niebywałą satysfakcję, możliwość 

robienia tego, co lubię oraz realizowania pasji, 

jaką jest praca z dziećmi...  PAIDI codziennie uczy 

mnie być otwartą na nowe wyzwania oraz wierzyć  

w swoje możliwości.

Agnieszka Stańczyk – Prezes  
Spółdzielni Socjalnej PAIDI
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PAIDI jest ideal-
nym miejscem do 
zorganizowania 
dla dziecka przy-
jęcia urodzino-
wego lub imieni-
nowego.
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PAIDI realizuje również usługi opiekuńcze nad dziećmi. Możliwe jest pozostawienie dziecka w sali zabaw pod opieką wykwalifikowanych pracowników 

Centrum, gdzie dziecko może korzystać z wszystkich atrakcji sali zabaw, ale także uczestniczyć w różnego rodzaju grach, zabawach, warsztatach  

i zajęciach (plastycznych, kreatywnych, muzycznych, tanecznych itp.). PAIDI oferuje także usługę tzw. niani na godziny. Jest ona kierowana do rodzi-

ców szukających doraźnej pomocy w opiece nad dzieckiem. Dla uczniów przewidziano zaś możliwość korzystania z korepetycji.

PAIDI jest idealnym miejscem do zorganizowania dla dziecka przyjęcia urodzinowego lub imieninowego. Spośród kilku przygotowanych scenariuszy 

takich imprez można wybrać najbardziej pasujący do temperamentu i zainteresowań dziecka. Znajdują się wśród nich, np. „Bal księżniczek”, „Hawaj-

skie pląsy”, „Ahoj piraci”, „Urodziny na sportowo”, „Urodziny balonowe” itd.

Rodziców mieszkających w Pleszewie cieszy fakt, że od kiedy istnieje PAIDI, ich dzieci nie nudzą się już podczas ferii i wakacji – spółdzielnia organizuje 

„Lato w PAIDI”, „Ferie w PAIDI”, Andrzejki, Sylwester, bal karnawałowy, a nawet pidżama party!

Rola Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi nie skończyła się na etapie udzielenia dotacji – pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie kaliskim w dalszym ciągu udzielają PAIDI interdyscyplinarnego wsparcia, aby wciąż ulepszać jakość świadczonych przez spółdzielnię 

usług.

Moja przygoda z PAIDI rozpoczęła się dwa lata 

temu. Prowadzenie Spółdzielni Socjalnej wymaga 

ode mnie ciągłej kreatywności, rozwoju i poszuki-

wania nowych rozwiązań.  

Najmniejszy Klient jest najbardziej wymagający, 

ale uśmiech zadowolonego dziecka, które zaprosi-

ło swoich przyjaciół do spędzenia czasu i zabawy  

w PAIDI, jest największą rekompensatą poniesio-

nych trudów.

Joanna Radna – Wiceprezes  
Spółdzielni Socjalnej PAIDI



12 ATLAS
DOBRYCH PRAKTYK



DATA POWSTANIA
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ZAŁOŻYCIELE

GRUDZIEŃ 2013

KOŹMIN WIELKOPOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI,  POWIAT KROTOSZYŃSKI
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

VIVO
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

VIVO
zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych

opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi

szkolenia z zakresu BHP i handel artykułami BHP

usługi utrzymania czystości

drobne prace naprawcze

Spółdzielnia Socjalna VIVO
ul. Borecka 23
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 531 533 424 
e-mail: spoldzielnia.vivo@interia.pl
www.facebook.com/vivokozmin

Spółdzielnia Socjalna VIVO, 

założona w 2013 roku przez 

Gminę Koźmin Wielkopol-

ski oraz Powiat Krotoszyń-

ski, powstała w wyniku 

Partnerstwa na rzecz roz-

woju ekonomii społecznej  

w powiecie krotoszyńskim 

utworzonego w roku 2010.

Spółdzielnia Socjalna VIVO  

w swojej działalności kładzie 

nacisk przede wszystkim na ja-

kość wykonywanych usług.
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Zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej to wielkie wyzwanie w kontekście roz-
woju społeczno-gospodarczego firmy oraz włączania osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w mechanizmy polityki społecznej powiatu. Spółdzielnia socjalna jest do-
skonałym miejscem do podnoszenia świadomości społecznej, edukacji ekonomicznej  

i odpowiedzialności za miejsce pracy, a przede wszystkim szansą na odbudowanie  poczucia wła-
snej wartości i bezpieczeństwa.  Stanowi świetne połączenie integracji społecznej z realnym zatrud-

nieniem. Mam nadzieję, że stworzone warunki do rozwoju i utrzymania podmiotów ekonomii społecznej  
w naszym powiecie przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia i uzyskania statusu profesjonalnych przed-
siębiorstw gospodarczych, stanowiących strategicznych partnerów rozwoju społeczno-gospodarczego na-

szego regionu. 

Andrzej Piotrowski – Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej VIVO 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Ponadto pracownicy spółdzielni angażują się także w działalność społeczną – jesienią 2014 roku we współpracy z organizacjami pożytku publicznego 

brali udział w inicjatywie sprzątania cmentarza żydowskiego w Koźminie Wielkopolskim.

Obecnie Spółdzielnia Socjalna VIVO zatrudnia kilkanaście osób i jako przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług adresowanych do klientów indy-

widualnych oraz przedsiębiorstw. Głównym rodzajem działalności są usługi sprzątające (kompleksowe sprzątanie biur, domów, mieszkań; pranie dy-

wanów i tapicerki samochodowej; odgrzybianie, odpleśnianie urządzeń domowych;  mycie elewacji,  posadzek; zamiatanie i odśnieżanie prywatnych 

posesji) oraz konserwacja terenów zielonych (sadzenie drzew, krzewów, kwiatów; cięcie żywopłotu; zakładanie trawy oraz koszenie trawników). Po-

nadto spółdzielnia zajmuje się opieką nad grobami oraz różnego rodzaju działalnością wykonywaną na zlecenie kontrahentów (montaż, sklejanie, kon-

fekcjonowanie).  Ważnym punktem działalności są także otwarte konkursy ofert w ramach tzw. pożytku publicznego. Do tej pory Spółdzielnia Socjalna 

VIVO startowała w trzech otwartych konkursach ofert i każdy z nich wygrała. Pierwszy dotyczył realizacji zadnia publicznego z zakresu opieki nad 

osobami starszymi. Dzięki temu 9 pracowników spółdzielni w 2014 roku opiekowało się ponad 30 osobami starszymi z terenu miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski. Jesienią 2014 roku spółdzielnia zwyciężyła w konkursie ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie na realizację szkolenia  

z zakresu aktywizacji i integracji bezrobotnych. W projekcie wzięło udział 9 bezrobotnych z terenu powiatu krotoszyńskiego, którzy przez dwa miesiące 

byli szkoleni przez trójkę wykwalifikowanych trenerów. Oprócz tego w marcu 2015 roku spółdzielnia podpisała kolejną umowę na realizację zadania 

publicznego pt. „Usługi opiekuńcze”. 

Wsparcie finansowe, edukacyjne, projektowe i logistyczne Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie przyczyniło się do zrealizowania 

idei spółdzielczości socjalnej.  
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STYCZEŃ 2014

OSTRZESZÓW, WOJ. WIELKOPOLSKIE

POWIAT OSTRZESZOWSKI, STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNI” W DORUCHOWIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

OSTRZESZÓW
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Spółdzielnia Socjalna OSTRZESZÓW
ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
tel.  533 207 749 
e-mail: socjalna-ostrzeszow@wp.pl

usługi utrzymania zieleni, odśnieżanie

utrzymanie czystości w budynkach firm i instytucji na 
terenie powiatu

szkolenia BHP, prowadzenie spraw związanych z BHP  
w firmach

sprzedaż produktów i wyposażenia BHP

usługi opiekuńcze

Przygotowania do powsta-

nia Spółdzielni Socjalnej 

OSTRZESZÓW trwały wie-

le miesięcy. Kolejne etapy 

obejmowały liczne szko-

lenia i konsultacje ze spe-

cjalistami oraz ekspertami 

ekonomii społecznej. Spół-

dzielnia oficjalnie została 

zarejestrowana 29 stycznia 

2014 roku pod nazwą Spół-

dzielnia Socjalna OSTRZE-

SZÓW.

Spółdzielnia została założo-

na przez Samorząd Powiatu 

Ostrzeszowskiego i Stowarzy-

szenie na Rzecz osób Niepełno-

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

OSTRZESZÓW
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Początki działalności Spółdzielni były bardzo trudne. Napotykaliśmy na obawy i lęki wśród 
lokalnej społeczności, jak również wśród osób, które miały być potencjalnymi pracownikami 
Spółdzielni. Duże wsparcie i pomoc otrzymaliśmy ze strony Fundacji im. Królowej Polski św. 
Jadwigi oraz Stowarzyszenia „Aktywni” i Samorządu Powiatowego.

Obecnie największym problemem Spółdzielni są trudności w pozyskiwaniu nowych zleceń z uwagi na 
twarde prawa rynku. Ustawodawca  nie przewidział żadnych ulg i przywilejów dla spółdzielni socjalnych, 

są one przez to mało konkurencyjne na otwartym rynku. Obserwujemy, że w wyborze ofert brana jest pod 
uwagę tylko najniższa cena usługi, nie są stosowane założenia klauzul społecznych. 

Agnieszka Skorupka – Prezes Spółdzielni Socjalnej OSTRZESZÓW

sprawnych „Aktywni” w Doruchowie przy pomocy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. Przedmiotem działalności Spółdzielni 

Socjalnej OSTRZESZÓW są głównie usługi sprzątania pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Ponadto w zakresie 

swojej działalności Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze, związane z BHP. Oferuje również pielęgnację terenów zielonych.

Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła, wygrywając przetarg na wykonywanie usługi sprzątania i obsługi szatni na Krytej Pływalni Oceanik  

w Ostrzeszowie. Współpraca ta okazała się udana i trwa do dziś. Spółdzielnia prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Ostrzeszowie, Zakładem Aktywności Zawodowej w Książenicach, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Doruchowie oraz Fundacją Aktywizacja  

w Poznaniu. Owocem tej współpracy jest zatrudnienie osób w ramach  realizowanych  projektów:  „Nowe perspektywy” z Powiatowego Urzędu Pracy, 

„Wsparcie środowiska z terenów  wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację Aktywizacja.

W ramach pozyskiwania zleceń Spółdzielnia nawiązuje kontakty i współpracę z zakładami pracy i przedsiębiorcami na terenie całego powiatu. Pozy-

skała takie zlecenia jak mycie okien i sprzątanie hal produkcyjnych w firmie Mayer w Ostrzeszowie czy sprzątanie po budowie nowopowstałej Galerii 

Handlowej Borek.

Jednym z założeń Spółdzielni Socjalnej było umożliwienie osobom wykluczonym, m.in. uczestnikom warsztatu terapii zajęciowej usamodzielnienia się 

na rynku pracy. Pomimo prowadzonej współpracy z lokalnym warsztatami. Spółdzielnia nie jest w stanie zatrudnić podopiecznych WTZ z uwagi na 

ich możliwości psychofizyczne i trudności transportowe.  Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 12 osób  niepełnosprawnych na umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Ponadto w związku z pozyskanym zleceniem sprzątania największej w Polsce Farmy Fotowoltaicznej w Ostrzeszowie zostały 

zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie. 

Najbliższe plany Spółdzielni Socjalnej OSTRZESZÓW to rozszerzenie usług sprzątania pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej i przemy-

słowych, świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w domach w powiecie ostrzeszowskim oraz 

wprowadzenie cateringu.  
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ODOLANÓW, WOJ. WIELKOPOLSKIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

MARTEN
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Spółdzielnia Socjalna MARTEN
ul. Bartosza 14
63-430 Odolanów
tel.  535 003 715

produkcja konfekcji damskiej

produkcja odzieży ochronnej na potrzeby BHP

naprawa odzieży osobistej i artykułów użytku 
domowego

sprzedaż wytworzonych produktów

Spółdzielnia So-
cjalna MARTEN 
powstała w odpo-
wiedzi na rosnący 
w regionie pro-
blem bezrobocia 
wśród szwaczek.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

MARTEN
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Kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i z pomocą życzliwych im osób oraz dzięki udzielonej przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi dotacji 

powołały pierwszą w Odolanowie spółdzielnię socjalną. Inicjatywę poparły również władze samorządowe, przychylnie odnosząc się do powstającej 

spółdzielni. Na początku w Spółdzielni pracowało 8 osób na pół etatu, dzisiaj już 12 pracuje w pełnym wymiarze godzin, a spółdzielnia planuje  

w najbliższym zwiększenie zatrudnienia.

Założyciele podkreślają, że początkowo głównym celem Spółdzielni było zapewnienie podstawowej egzystencji jej członków i ich rodzin. Teraz mają 

nadzieje, że ich Spółdzielnia przekształci się w prężnie działające przedsiębiorstwo. Chcą, aby Spółdzielnia Socjalna MARTEN stanowiła wzór do na-

śladowania, wzór uczciwości, pracowitości i przedsiębiorczości. Zamierzają przetrzeć szlak, aby inni chcieli podążać ich śladem. Za cel stawiają sobie 

wywołanie wśród lokalnej społeczności pozytywnych skojarzeń z nazwą „spółdzielnia socjalna”. 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniał od samego początku grupie inicjatywnej odpowiednie szkolenia. Eksperci Fundacji towarzyszyli 

założycielom na każdym etapie zarówno przed, jak i po powołaniu spółdzielni. Wszechstronna pomoc bardzo motywowała spółdzielców do pracy. 

Wierzą, że ich pracowitość przyczyni się do integracji i podwyższenia standardu życia członków i pracowników spółdzielni.

W maju 2015 roku Spółdzielnia Socjalna MARTEN podpisała umowę o współpracy z dużą firmą ze swojego regionu. Umowa ta zapewnia stałe zamó-

wienia. Spółdzielcy zatem z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość.

Od początku stawialiśmy przede wszystkim na pracowitość i przedsiębiorczość, i to się 
sprawdza. Chociaż nasze wyniki ekonomiczne nie są rewelacyjne, to jednak w porównaniu  

z innymi podmiotami ekonomii społecznej są zadowalające. Nam jednak zależy, aby były zadowala-
jące również w stosunku do zwykłych komercyjnych przedsiębiorstw. Robimy wszystko, aby tak wła-

śnie się stało. Chcemy być takim wzorcem „metra z Sevres” dla innych podmiotów ekonomii społecznej. 
Wiemy, że to bardzo trudne, ale naszym zdaniem wykonalne.

Jacek Stodolny – Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej MARTEN
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CZERWIEC 2014

SŁUPIA P. KĘPNEM, WOJ. WIELKOPOLSKIE

POWIAT KĘPIŃSKI, CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ,  
STOWARZYSZENIE JESTEŚMY DLA CIEBIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

JAŚMIN
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Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN
ul. Katowicka 10
Słupia pod Kępnem
63-604 Baranów
tel.  724 306 200
e-mail: biuro@jasmin.kepno.pl
www.jasmin.kepno.pl

gastronomia

usługi cateringowe

organizacja imprez okolicznościowych

prowadzenie stołówki

Spółdzielnia Socjalna JA-

ŚMIN prowadzi działal-

ność gastronomiczną. Ce-

lem  głównym działalności 

Spółdzielni jest przygo-

towywanie posiłków dla 

klientów instytucjonalnych 

takich jak: dom pomocy 

społecznej, warsztat te-

rapii zajęciowej, ośrodek 

interwencji kryzysowej, 

szkoły, przedszkola.

W perspektywie JAŚMIN za-

mierza przygotować ofertę 

również dla klientów indywi-

dualnych.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

JAŚMIN
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Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN, współpracując z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupi, 
zatrudnia osoby niepełnosprawne, które ukończyły proces rehabilitacji w WTZ. Spół-
dzielnia jest szansą na znalezienie zatrudnienia dla grupy osób doświadczających dys-
kryminacji ze względu na brak podstawowych umiejętności w dostosowywaniu się do standar-

dów nowoczesnego społeczeństwa.

Ks. Tomasz Hojeński – Prezes Spółdzielni Socjalnej JAŚMIN

Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej

Kuchnia cateringowa Spółdzielni Socjalnej JAŚMIN powstała w miejscu byłego Internatu Szkoły Rolniczej w Słupi pod Kępnem. Prace remontowe 

trwały dwa miesiące, od lipca do sierpnia 2014 roku. Już 10 września 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie Spółdzielni Socjalnej, podczas którego 

poświęcenia kuchni dokonał Biskup Kaliski ks. Edward Janiak.

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN zatrudnia obecnie 5 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne. W najbliższym czasie zostaną zatrudnione kolejne osoby 

wykluczone społecznie z terenu powiatu kępińskiego.

Od początku swojej działalności JAŚMIN przygotowuje i dostarcza posiłki do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dla 64 mieszkańców. Ponadto Spół-

dzielnia przygotowuje i dostarcza posiłki dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Baranowie, Słupi pod Kępnem i Szkoły Podstawowej w Łęce 

Mroczeńskiej. Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN podpisała również umowę na usługę cateringową z warsztatem terapii zajęciowej oraz z Powiatowym 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.

Spółdzielnia Socjalna JAŚMIN prężnie działa i wciąż się rozwija. Jej głównym zadaniem jest usuwanie barier związanych z zatrudnianiem osób nie-

pełnosprawnych. Aby osoby z niepełnosprawnością mogły cieszyć się aktywnym życiem obywatelskim i w pełni realizować swoje możliwości również  

w dziedzinie ekonomiczno-gospodarczej, potrzebne jest ugruntowanie wśród społeczeństwa treści podstawowego prawa człowieka do niedyskrymi-

nowania, czyli równego traktowania na otwartym rynku pracy. 

Założyciele Spółdzielni przekonani są, że osoby niepełnosprawne mają prawo być bardziej samodzielne, niezależne ekonomicznie i wnosić swój 

własny wkład w życie społeczne i dobro ogółu. Dla tych osób podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade 

wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Zatrudnienie jest swoistą terapią i sprzyja polepszeniu stanu zdrowia. 
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STYCZEŃ 2014

JAROCIN, WOJ. WIELKOPOLSKIE

POWIAT JAROCIŃSKI, STOWARZYSZENIE RODZICÓW I TERAPEUTÓW 
NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OPUS”

JAROCIŃSKA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
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JAROCIŃSKA Spółdzielnia Socjalna
os. T. Kościuszki 4
63-200 Jarocin
tel. 696 056 782
www.opus-jarocin.pl

utrzymanie zieleni

odśnieżanie

utrzymanie czystości budynków

usługi kurierskie na terenie gminy i powiatu 
jarocińskiego

prace remontowo-budowlane

Założenie Jarocińskiej 

Spółdzielni Socjalnej jest 

wynikiem realizowania mi-

sji przeciwdziałania bez-

robociu na terenie powiatu 

jarocińskiego. Spółdzielnia 

kierowana przez podmioty 

ją tworzące dąży do usa-

modzielnienia i zdobywania 

zleceń na wolnym rynku, 

poza zadaniami zlecanymi 

przez członków założycieli.

Jarocińska Spółdzielnia So-

cjalna została zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądo-

wym 13 stycznia 2014 roku.  

JAROCIŃSKA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
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W Zarządzie znaleźli się przedstawiciele jednostek założycieli: Prezesem Zarządu został Rafał Brzozowski ze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko 

Własnościowej – główny zleceniodawca, jego zastępcą Anna Kobielak ze Stowarzyszenia „OPUS”, a członkiem przedstawiciel Starostwa Powiatowego 

– Michał Żabiński. Członkowie działają całkowicie non profit, nie pobierając za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Głównym celem, jaki przyświecał 

powstaniu Spółdzielni, było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc ludziom, którzy ze względu na zbyt niski dochód lub 

jego całkowity brak mają problemy z regulowaniem opłat za mieszkanie.

Choć Spółdzielnia została zarejestrowana 13 stycznia 2014, to pełną działalność rozpoczęła w czerwcu, poświęcając początkowy okres na adaptację 

lokalu, zakup niezbędnego do realizowania zleceń sprzętu oraz przeprowadzenie rozmów i negocjacji z głównym zleceniodawcą robót i dzierżawcą 

pomieszczenia do prowadzenia działalności – Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie.

Od początku w Spółdzielni znalazło zatrudnienie 6 osób – jedna w biurze oraz 5 pracowników fizycznych. Dwie osoby z orzeczeniem o niepełnospraw-

ności były wcześniej uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej, a pozostałe to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Główna działalność Spółdzielni 

to utrzymanie porządku i czystości na terenach spółdzielni mieszkaniowej oraz wykonywanie drobnych robót remontowych na rzecz firm oraz klientów 

indywidualnych. Z chwilą rozpoczęcia działalności objęto obsługą ponad 7,7 hektara gruntów Spółdzielni oraz 38 budynków mieszkalnych. Wkrótce 

zakres terytorialny obsługiwanych terenów zwiększył się do 14,5 hektara oraz do 56 budynków położonych na trzech osiedlach. 

Oprócz podstawowej działalności, jaką jest utrzymywanie czystości na osiedlach i prace remontowo-budowlane, Jarocińska Spółdzielnia Socjalna 

prowadzi też działalność z zakresu usług kurierskich. Od października 2014 roku świadczy usługi kurierskie dla powiatu jarocińskiego, który obejmuje  

4 gminy  (Jarocin, Żerków, Kotlin, Jaraczewo).

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna wciąż się rozwija i zwiększa liczbę zatrudnionych osób, realizując tym samym swój główny cel, jakim jest wspieranie 

procesu integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna powstała w wyniku porozumienia dwóch podmiotów praw-
nych:  Starostwa Powiatowego w Jarocinie i Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „OPUS” w Jarocinie. Niebagatelną rolę w powstaniu Spółdzielni odegrała 

również Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, która od samego początku udzielała 
wsparcia przy powstawaniu oraz uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności.

Anna Kobielak – Wiceprezes Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej
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KALISZ, WOJ. WIELKOPOLSKIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

LEPART
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Spółdzielnia Socjalna LEPART
ul. Babina 1
62-800 Kalisz
www.cafe.lepart.eu

prowadzenie kawiarni i restauracji (kuchnia włoska)

catering

organizacja przyjęć okolicznościowych

fotografia artystyczna

działalność kulturalna

Przestrzeń niezwy-
kła – suma pasji  
i wrażliwości kilku 
osób, które odwa-
żyły się zrealizo-
wać wspólny cel  
i marzenie. Lokal  
o niebanalnej nazwie 
Lewy Profil Asnyka 
– Art Cafe & Gallery  
(w skrócie Lepart 
Cafe).

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

LEPART
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Na pomysł stworzenia w Kaliszu miejsca przyjaznego artystom, otwartego na mieszkańców, w którym będzie można organizować wystawy, spotkania 

autorskie, recitale, wpadły Aneta Kolańczyk i Izabela Fietkiewicz-Paszek ze Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. O pomoc zwróciły się do wi-

ceprezydenta Kalisza Dariusza Grodzińskiego, który zaproponował im założenie spółdzielni socjalnej. Tu z pomocą przyszła prowadząca w subregionie 

kaliskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa. Cały proces przygotowań formalnych oraz 

generalny remont lokalu trwały wiele miesięcy, ale efekt końcowy, jaki zobaczyli goście podczas otwarcia 3 września 2014 roku, okazał się imponują-

cy: atrakcyjne wnętrza lokalu przy ulicy Babina 1, magiczne dźwięki serwowane przez Patrycję Kliber i Dominikę Kaczałę, uczta dla oka w postaci prac 

utalentowanego młodego artysty Pawła Baśnika, a także pyszne przekąski przygotowane przez kucharza z pasją – Tomka Ochockiego oraz mnóstwo 

pozytywnej energii, ciepła, uśmiechu, ale również łez wzruszenia. 

Obecnie Lewy Profil Asnyka stawia na bogactwo kuchni włoskiej. Z oryginalnych produktów szef kuchni przygotowuje klasyczne włoskie potrawy: 

pizze, makarony, ciabatty, steki i inne specjały, serwując je w niebanalnych kompozycjach, które cieszą zarówno oko, jak i podniebienie mieszkańców 

Kalisza. Letni skwar studzą sorbety z sezonowych owoców i świeżo wyciskane soki. Klienci chwalą sobie desery, torty i ciasta pieczone na bazie masła, 

wiejskich jaj i dekorowane prawdziwą śmietaną. W karcie znajdziemy również włoskie wina oraz wybór alkoholi z całego świata. 

Lewy Profil Asnyka organizuje przyjęcia okolicznościowe: chrzciny, komunie, urodziny itp. Regularnie odbywają się tu koncerty, recitale, wieczory  

z artystami. 

Wszelką rewolucję artystyczną wywołują kawiarnie.

-Tadeusz Kantor

Warto w każdym momencie swojego życia podjąć ryzyko, bo może się okazać, że uda się 

znaleźć nie tylko pracę, ale i nową pasję. Właśnie ona sprawiła, że stworzyliśmy coś niepowta-

rzalnego i dającego nam ogromną satysfakcję.

 Ida Kuehn – Prezes Spółdzielni Socjalnej LEPART
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STYCZEŃ 2014

GOŁUCHÓW, WOJ. WIELKOPOLSKIE

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KLAU-
DIUSZ” W CHOCZU, STOWARZYSZENIE „MIESZKAŃCOM GMINY GOŁUCHÓW”

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

1979
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Spółdzielnia Socjalna 1979
Gołuchowska Manufaktura Mydła i Pachnidła AD 1558
Tursko 62
63-322 Gołuchów
tel.  531 533 424 
e-mail: spoldzielniasocjalna1979@wp.pl
www.mydlarnie.spoldzielnie.org

produkcja i sprzedaż mydeł upominkowych

handel chemią gospodarczą i środkami czystości

import i sprzedaż odzieży pod własn marką Luca 
Martinez

Spółdzielnia So-
cjalna 1979 została 
zarejestrowana na 
początku 2014 roku. 
Jej założycielami 
są Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób Nie-
pe łnosprawnych 
„Klaudiusz” w Cho-
czu i Stowarzysze-
nie Mieszkańców 
Gminy Gołuchów. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

1979
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Legenda głosi… 

Przeto w półmroku dnia 26 kwietnia Roku Pań-

skiego 1558 diabeł Rokita dźwigał głaz, bez 

którego nie można było ukończyć budowy gołu-

chowskiego zamku. Kiedy ów Jegomość dotarł 

w pobliże Gołuchowa nagle i niespodziewanie 

objawiła mu się św. Jadwiga Śląska (pierwotnie 

posądzano czarta o imaginacyję, bo od trunków 

nie stronił). Jadwigę rozświetlał nieznany niko-

mu blask, a zapach jej tak oczarował czarta, że 

ten, upuszczając pokaźny kamień w gołuchow-

skim lesie i zatraciwszy wszelakie panowanie 

nad zmysłami swemi, uciekł w znanym tylko 

jemu kierunku. Zapach ten pochodził z naten-

czas działającej Mydlarni, gdzie wytwarzano 

ręcznie mydła i pachnidła. Tak oto świat dowie-

dział się o gołuchowskich mydełkach.

Spółdzielnia zatrudnia 5 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne,  

a jej główne motto brzmi: BY NIEŚĆ RADOŚĆ W RÓŻNYCH MOMEN-

TACH ŻYCIA.

Spółdzielnia zajmuje się ręczną produkcją mydeł w kostce  

i w płynie w linii produkcyjnej Gołuchowska Manufaktura Mydła  

i Pachnidła AD 1558, kontynuując przy tym tradycję XVI-wiecznej 

manufaktury mydlarskiej z Gołuchowa.

Mydełka wykonywane są ręcznie. Odlewanie, komponowanie za-

pachów, wzorów i kolorów składają się na proces powstania każdej 

kostki, która dzięki swojej wyjątkowej recepturze doskonale się pie-

ni, nawilża i jest bezpieczna nawet dla bardzo wrażliwej skóry. Praca 

nad każdym produktem to dla spółdzielców prawdziwa przygoda. 

Stawiają oni na śmiałe połączenia w swoich kompozycjach.

Spółdzielnia produkuje również mydła w różnorodnych wzorach  

i kształtach, np. róża, truskawka, biedronka itp. Mydełka z Ma-

nufaktury z Gołuchowa to dobry pomysł na niebanalny prezent – są  

z jednej strony praktyczne, a z drugiej stanowią oryginalną deko-

rację łazienki.

Oprócz produkcji mydła spółdzielnia zajmuje się zaopatrzeniem  

w chemię gospodarczą i produkty do utrzymania czysto-

ści, co staje się  podstawowym obszarem jej działalności.   

W ostatnim czasie spółdzielnia rozszerzyła swą działalność o import 

i sprzedaż internetową odzieży męskiej i dziecięcej. Sprzedaż ruszy-

ła w lokalnych punktach handlowych oraz w sklepie internetowym. 

Celem jest wprowadzenie odzieży pod marką Luca Martinez i stałe 

rozszerzanie asortymentu.
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MARZEC 2014

ZDUNY, POWIAT KROTOSZYŃSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

MIASTO I GMINA KROTOSZYN ORAZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI  
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KROTOSZYNIE

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

BŁONIE
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BŁONIE

Spółdzielnia Socjalna BŁONIE
ul. Kolejowa 15A/2a
63-760 Zduny
tel.  535 440 652
e-mail: spoldzielniablonie@krotoszyn.pl

usługi sprzątające 

kompleksowa konserwacja pojazdów

opieka nad osobami starszymi

sprzedaż drewna opałowego

dbanie o tereny zielone

opieka nad grobami

usługi transportowe 

Spółdzielnia Socjalna 

BŁONIE to spółdziel-

nia osób prawnych 

założona przez Miasto  

i Gminę Krotoszyn oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Osób Niepełno-

sprawnych w Krotoszynie. 

 

Spółdzielnia od samego po-

czątku postawiła na wysoką 

jakość usług, inwestując  

w profesjonalny sprzęt. Regu-

larnie poszerza swoje zasoby  

o nowe urządzenia, co pozwala 

na poszerzanie oferty o coraz 

bardziej specjalistyczne usługi. 

To w szczególności wyróżnia 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

BŁONIE
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Spółdzielnię spośród innych funkcjonujących w tej branży firm. W ofercie Spółdzielni znajdziemy usługi sprzątania, od kompleksowego czyszczenia 
samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych aż po mycie kostki brukowej, elewacji czy posadzek sklepowych. Spółdzielnia przez większość 
roku zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, zakładaniem trawników, sadzeniem drzew i krzewów, a zimą – odśnieżaniem.

Spółdzielnia Socjalna BŁONIE regularnie zgłasza swoje oferty w różnych przetargach. Do tej pory wygrała m.in. przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta 
i Gminy Krotoszyn na sprzątanie i czyszczenie przystanków autobusowych oraz daszków nad ogródkami piwnymi na rynku w Krotoszynie, a także 
przetarg ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie na czyszczenie ulic.

Spółdzielnia w swojej ofercie posiada usługę opieki nad miejscami pochówku, która polega na porządkowaniu terenu wokół grobu, czyszczeniu po-
mnika, dostarczaniu wiązanki przed dniem Wszystkich Świętych. Do pielęgnacji grobów używane są tylko sprawdzone środki, odpowiednio dobrane 
do rodzaju kamienia i niestanowiące zagrożenia dla środowiska.

Ze względu na duże obszary leśne w Wielkopolsce, a co za tym idzie – łatwość pozyskiwania surowca do produkcji drewna opałowego, podjęto decy-
zję o uruchomieniu tej gałęzi produkcji. Spółdzielnia nawiązała współpracę z miejscowym Nadleśnictwem Krotoszyn w zakresie przecinki leśnej oraz 
obsługi terenów zielonych i sprzątania terenów przyleśnych.

Za pomocą zakupionego sprzętu Spółdzielnia przeprowadza kompleksowe czyszczenie i mycie samochodów oraz pranie dywanów i mebli tapice-
rowanych. Zajmuje się konserwacją nadwozia i podwozia oraz myciem silników i usuwaniem wycieków i tłustych plam. Do czyszczenia pracownicy 
używają produktów obojętnych dla zdrowia. 

Kolejną gałęzią działalności Spółdzielni jest opieka nad osobami starszymi. Pracownicy pomagają przy zamawianiu wizyt lekarskich oraz w codzien-

nych czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych, przygotowują i podają posiłki. 
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Fundacja im. Królo-
wej Polski św. Ja-
dwigi działa od 2000 
roku. Jest prężną in-
stytucją realizującą 
na terenie całej Polski 
przedsięwzięcia spo-
łeczne służące prze-
ciwdziałaniu wyklu-
czeniu społecznemu, 
w tym przede wszyst-
kim rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej 
oraz integracji osób 
niepełnosprawnych.
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Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest ekonomia społeczna. Uważamy ją za jeden  z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów walki  

z ze skutkami niepełnosprawności, bezrobociem, uzależnieniami itd. Dobrze działające zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne,  fundacje 

i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą sprawiają, że ludzie je współtworzący nie tylko mogą pracować, ale mają poczucie godności  

i sukcesu. Podmioty te dają pracę i poczucie samodzielności ludziom, których szanse na otwartym rynku są znikome.

Staramy się upowszechniać ekonomię społeczną nie tyko wśród potencjalnych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale i w ich społecznym, bizne-

sowym i instytucjonalnym otoczeniu. 

Fundacja jest też twórcą i inicjatorem kampanii promocyjnej „Zakup prospołeczny”, która zapoczątkowana w 2010 roku w Wielkopolsce, rozprze-

strzeniła się na inne województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, 

warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. Kolejne regiony przygotowują się do certyfikacji, doceniając fakt, że znak „Zakup prospołeczny”, którym 

oznakowane są produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, po pierwsze wzmacnia ich pozycję na rynku, po drugie prowadzi do dalszego pod-

noszenia jakości działań tychże podmiotów, po trzecie pomaga edukować społeczeństwo przez upowszechnianie prospołecznych postaw.

Fundacja jest członkiem-współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Spo-

łecznych, dążącego nie tylko do profesjonalizacji istniejących czy powstawania nowych ZAZ, ale także do tworzenia dobrych warunków do ich funk-

cjonowania w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Przy Fundacji działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera on osoby – przede 

wszystkim niepełnosprawne – które chcą działać w obszarze ekonomii społecznej. Fundacja 

doradza, szkoli i pomaga założyć podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne, za-

pewnia usługi księgowe, marketingowe czy prawne dla zakładanych podmiotów. Prowadzimy 

również Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim, za sprawą którego  

w okresie od grudnia 2012 do czerwca 2015 roku powstało wiele prężnie działających spół-

dzielni socjalnych, z których część została opisana w niniejszej publikacji. Powstały też liczne 

partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, a w jej rozwój zaangażowało się wiele instytucji i osób. Trwają prace nad założeniem kolejnych podmiotów 

ekonomii społecznej, a wzmacniane są podmioty już istniejące. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych wymaga przede wszystkim dobrej ich diagnozy. Dynamicznie rozwija się dział badawczy Fundacji, 

realizujący badania społeczne, tak własne, jak i powierzone – w ramach działalności gospodarczej Fundacji, która obejmuje także wszechstronną 

działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką.

W centrum wszystkich naszych działań jest dobro, zadowolenie i satysfakcja Osób, dla których pracujemy.

SUBREGION KALISKI
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