KATALOG
PODMIOTÓW
EKONOMII SPOŁECZNEJ
SUBREGIONU METROPOLITALNEGO
CZĘŚĆ TRZECIA

Spis treści:
HoReCa hotele, restauracje i catering (kawiarnie)
Spółdzielnia Socjalna Lary Bar w Kartuzach
Spółdzielnia Socjalna POZYTYWKA w Kartuzach

Usługi komunalne
Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna "Kaszubia "
Spółdzielnia Socjalna STEGNA SERWIS w Stegnie

Szkolenia
Spółdzielnia Socjalna PASJA w Kartuzach

Usługi opiekuńcze
Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni
Spółdzielnia Socjalna KOCIEWSKA

CSR i Mobilność
Fundacja Aktywnie do przodu

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
LARY-BAR
Kartuzy

Lary-Bar to przedsiębiorstwo społeczne, które prowadzi dwa
lokale gastronomiczne w Kartuzach:
ul. Mściwoja II 28 A (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości)
os. Wybickiego 36 (pływalnia Nëczk)

W ofercie śniadania, domowe zupy, domowe obiady,
kanapki, pierogi, makarony, sałatki, fast food, desery,
napoje zimne, napoje gorące, kawa, herbata, a także
swojskie produkty własnej produkcji (chleb, smalec itp.),
ciasta, wyroby garmażeryjne.

Lary Bar to nie tylko bary z domowymi obiadami.
Oferuje także organizację imprez plenerowych,
wynajem namiotów bankietowych, wynajem sprzętów
gastronomicznych, stołów, porcelany, organizację grilli
firmowych, obsługę eventów, konferencji i spotkań
biznesowych, usługi żywienia zbiorowego i sprzedaż
dań z przyczepy gastronomicznej.

Damian Kaczmarek
Prezes Spółdzielni Socjalnej

T: 725 063 118
E: LARY-BAR@WP.PL
WWW: LARYBAR.PL
FB: @LARYBAR2015

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
POZYTYWKA
Kartuzy

Spółdzielnia Socjalna Pozytywka to innowacyjne przedsięwzięcie
– kompleksowe połączenie usług skierowanych do dzieci i młodzieży,
zarówno w zakresie edukacji, jak i rozrywki. Do katalogu oferowanych
usług należą opieka doraźna nad dziećmi, organizacja urodzin i innych
imprez dla najmłodszych, organizacja wypoczynku letniego
i zimowego oraz prowadzenie warsztatów rodzinnych.

W ramach swojej działalności Spółdzielnia prowadzi również klub
środowiskowy dla dzieci i młodzieży. W klubie organizowane są warsztaty
artystyczne, psychologiczne, socjoterapeutyczne, naukowe i techniczne.
Dodatkowo Pozytywka świadczy usługi cateringowe dla firm i instytucji.
Spółdzielnia prowadzi też kartuski Klub Wolontariatu.

CZY WIESZ, ŻE...
...Spółdzielnia prowadzi także korepetycje (w tym online) z języków,
matematyki, chemii i innych przedmiotów dla uczniów i uczennic
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Anna Gruba
Prezes Spółdzielni Socjalnej

T: 537 141 371
E: POZYTYWKA.KARTUZY.PL
WWW: POZYTYWKAKARTUZY.BLOGSPOT.COM

POWIATOWO-GMINNA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KASZUBIA
Bolszewo

Celem i przedmiotem działalności Powiatowo–Gminnej
Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” jest utrzymywanie czystości
i porządku na terenach poszczególnych sołectw w Gminie
Wejherowo. Działalność ta przybiera różne formy i jest
bardzo szeroka.

Wśród zadań Spółdzielni jest likwidacja dzikich wysypisk
śmieci, odśnieżanie przystanków autobusowych, a także
utrzymywanie zieleni gminnej i zadrzewień. Zajmuje się
także konserwacją i naprawą małej architektury.

Spółdzielnia zbiera i magazynuje zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady
niebezpieczne od mieszkańców.
Do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
mogą trafić resztki farb, lakierów, klejów, żywic,
środki do konserwacji drewna, rozpuszczalniki,
środki czyszczące, baterie i inne...

T: 58 736 37 80
E: BIURO@PGSSKASZUBIA.PL
WWW: PGSSKASZUBIA.PL
FB: POWIATOWO - GMINNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ,,KASZUBIA"

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
STEGNA SERWIS
Stegna

Spółdzielnia Socjalna „Stegna Serwis” dba o Gminę
Stegna. Zamiata, czyści i sprząta. Świadczy usługi
porządkowe, remontowe, transportowe (w tym transport
odpadów) i utrzymania zieleni.

Co jeszcze? Usługi rozdrabniaczem do gałęzi, a także
prace malarskie i remontowe. Pracownicy spółdzielni
zajmują się także układaniem kostki brukowej.
Pracownicy świadczą także usługi opiekuńcze na rzecz
mieszkańców gminy oraz obsługują Przystań wodną
w RYBINIE, która należy do Gminy Stegna.

CZY WIESZ, ŻE...
...do Spółdzielni Socjalnej Stegna Serwis można zgłosić
się z potrzebą wykonania konkretnych usług. Zlecenia
(w tym remontowe) są dostosowywane do potrzeb klienta.

Roman Puchalski
Prezes Zarządu

T: 536 235 943
WWW: STEGNASERWIS.ORG
E: BIURO@STEGNASERWIS.ORG
FB: FACEBOOK.COM/STEGNA-SERWIS

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
PASJA
Kartuzy

Spółdzielnia Socjalna Pasja realizuje projekty nastawione na
aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych
społecznie oraz osób nieaktywnych zawodowo, głównie
bezrobotnych oraz osoby biernie zawodowo, poprzez ścieżki
wsparcia motywacyjnego oraz kursy kwalifikacyjne. Pasja to
także szkolenia z robotyki dla młodzieży i warsztaty
muzyczne.

Wśród organizowanych kursów są kursy księgowości,
kursy kadr i płac, kursy pracownika administracyjnobiurowego, kursy językowe, W ofercie są także
kompleksowe szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy: wstępne, okresowe i pracodawców.

Honorata Bliźniewska
Prezes Spółdzielni Socjalnej

T: 791-431-655
E: PASJA.KARTUZY@WP.PL
WWW: SPOLDZIELNIAPASJA.PL

Jako jednostka prowadząca szkolenia uzyskała wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku oraz status Centrum
Kształcenia Ustawicznego zarejestrowanego
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz posiada
wypracowaną bazę wykwalifikowanych trenerów
i szkoleniowców z uprawnieniami do prowadzenia
szerokiego wachlarza szkoleń zawodowych.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
"BEZPIECZNI PODOPIECZNI"
Żukowo

Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni proponuje
kompleksową opiekę nad osobami starszymi, osobami
z niepełnosprawnościami oraz zależnymi. Opieka odbywa
się w ich własnych domach, przez co zwiększamy
poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa.
Oferta dostosowywana jest indywidualnie do potrzebujących
oraz ich rodzin.
Spółdzielnia prowadzi także Klub Aktywności. Uczestnicy mają
możliwość aktywizacji społecznej, nabywania umiejętności oraz
nawiązywania nowych znajomości.

W zakres pracy wykonywanej przez opiekunów wchodzą:
- drobne zakupy
- toaleta codzienna
- karmienie, przewijanie oraz dbanie o higienę osób leżących,
- przestrzeganie zaleceń lekarzy (podawanie leków, ćwiczenia
rehabilitacyjne)
- pomoc w umawianiu wizyt lekarskich
- organizacja czasu wolnego
(spacery, gry, zabawy itp.)

Małgorzata Ossowska
Prezes Zarządu

T: 570 913 575
E: BEZPIECZNI2015@GMAIL.COM
WWW: BEZPIECZNIPODOPIECZNI.PL
FB: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BEZPIECZNI PODOPIECZNI"

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KOCIEWSKA
Pelplin

Działania prowadzone przez Kociewską Spółdzielnię Socjalną
obejmują usługi opiekuńcze, porządkowe i eventowe.
Wykwalifikowana kadra opiekunek świadczy usługi z zakresu
opieki nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami
oraz zależnymi, a młode i kreatywne nianie zapewniają opiekę
nad dziećmi.
Spółdzielnia zajmuje się także utrzymaniem porządku
w mieszkaniach, domach, biurach oraz obiektach usługowych,
a także na terenie wspólnot mieszkaniowych.
Oprócz tego animatorzy Kociewskiej zapewniają świetną zabawę
podczas różnego rodzaju imprez plenerowych, firmowych,
a także uroczystości rodzinnych.

Spółdzielnia Socjalna Kociewska została wybrana jako jedno
z kilku w województwie pomorskim przedsiębiorstw
społecznych, które realizować będzie pilotażowy projekt "Wiązki
usług społecznych" w zakresie opieki wytchnieniowej
finansowany ze środków unijnych.
Przedsiębiorstwo zajęło III miejsce w konkursie Znak Jakości
Ekonomii Społecznej i Solidarnej w roku 2020 w kategorii Debiut
Roku .

Konrad Mania
Prezes Zarządu

T: 533 369 394
E: BIURO@KOCIEWSKASPOLDZIELNIA.PL
WWW: KOCIEWSKASPOLDZIELNIA.PL
FB: @SPOLDZIELNIAPELPLIN

FUNDACJA
AKTYWNIE DO PRZODU
Gdańsk

Celem Fundacji jest upowszechnianie turystyki
rowerowej wśród osób z niepełnosprawnością.
Aktywnie do Przodu dysponują flotą handbike'ów,
z których obecnie można korzystać w ramach
realizowanych przez Fundację warsztatów oraz
można wypożyczać je na samodzielne rowerowe
wyprawy.

CZY WIESZ, ŻE...
... według dosłownego tłumaczenia z języka
angielskiego handbike to "ręczny rower". To rower
trójkołowy z napędem ręcznym przeznaczony dla
osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu
ruchu.

Michał Antoniuk
Prezes

T: 605 366 356
E: AKTYWNIEDOPRZODU@GMAIL.COM
FB: @AKTYWNIEDOPRZODU

Niniejszy katalog jest wizytówką ofertową Podmiotów Ekonomii Społecznej objętych
wsparciem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion
metropolitalny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI ANIMATORAMI! UZYSKAJ WSPARCIE!

JACEK BRZEZIŃSKI
T: 506 014 226
E: BRZEZINSKI@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: POWIAT KARTUSKI, WEJHEROWSKI I PUCKI
KAROLINA WEINER
T: 500 165 355
E: WEINER@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: GDAŃSK / GDYNIA / SOPOT
ALEKSANDRA WOŁODKO
T: 501 693 445
E: WOLODKO@DOBRAROBOTA.ORG
TEREN: POWIAT GDAŃSKI, TCZEWSKI I NOWODWORSKI

Opracowanie: Filip Jędruch

T: 730 778 219
E: BIURO@DOBRAROBOTA.ORG
WWW: DOBRAROBOTA.ORG
FB: @DOBRAROBOTA.ORG

