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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
CENTRUM KLUCZ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ
prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
e-mail: centrumklucz@instytut.lodz.pl
www: https://centrumklucz.pl
www.instytutsprawobywatelskich.pl
www.facebook.com/byc.i.miec
tel./fax: 42 630 17 49
Swoim działaniem obejmuje subregion I.

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne. Budujemy
współpracę, zaufanie i… zyski.
Co robimy:
» Pomagamy społecznikom pozyskiwać fundusze z czterech
źródeł: od darczyńców indywidualnych, biznesu, z grantów
i dotacji oraz z działalności ekonomicznej.
» Tworzymy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
» Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub
działalność społeczną.
» Włączamy się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 1% CIT
dla organizacji pożytku publicznego.
» Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony jest przez Instytut Spraw Obywatelskich.
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Subregion I

Opis działalności usługi/produktów:
O Centrum KLUCZ
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Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

» I swoim działaniem obejmuje subregion I (powiat zduńskowolski, powiat łaski, powiat pabianicki, powiat łódzki
wschodni, powiat tomaszowski, powiat opoczyński, powiat rawski).

O Instytucie Spraw Obywatelskich
Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską
niezależną od partii politycznych i korporacji. Naszą misją jest
rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.
Od 2004 r. sklejamy Polskę, dbając o dobro wspólne. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas: bezpieczną żywność, czyste powietrze, godne życie opiekunów osób niepełnosprawnych, godną pracę, czy dostęp do rzetelnej informacji.
Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską
inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

Oferta usługowa:
» Szkolenia dla rad pracowników. Dostarczamy wiedzy i narzędzi służących współpracy pracowników z pracodawcą dla
dobra wspólnego. Więcej informacji: www.radypracownikow.info.
» Audyty rowerowe BYPAD. Dzięki naszym projektom polityka
transportowa miasta i regionu jest przyjazna mieszkańcom.
Więcej informacji: www.bypad.pl.
» Szkolenia, doradztwo i coaching dla liderów NGO. Dzięki
nam fundacje i stowarzyszenia w innowacyjny sposób pozyskują fundusze. Więcej informacji: www.centrumklucz.pl.
» Wejdź na www.instytytsprawobywatelskich.pl i dowiedz
się więcej.

Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
JA – TY – MY
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
biuro@wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl
www.facebook.com/swsjatymy
tel. 796 141 440, 796 141 430
Swoim działaniem obejmuje subregion II.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” jest organizacją pozarządową działającą od osiemnastu lat w obszarze
rehabilitacji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie
jest aktywnym propagatorem modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów społecznych
i zawodowych wśród osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej znalazły się na marginesie zatrudnienia.
Stowarzyszenie prowadząc Akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości realizuje projekty
wspierające rozwój ekonomii społecznej, pomagając tworzyć
i prowadzić podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa
społeczne w regionie łódzkim. Dotychczas podejmowane
działania zaowocowały powstaniem w naszym regionie wielu
przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie tworzy innowacje społeczne, kreując tym samym rozwiązania mające na celu rozwój ekonomii społecznej.
Od 5 lat aktywnie rozwija działalność w zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej prowadząc Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu, jego filię w Tuszynie oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Sochaczewie, obejmujące procesem rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej blisko 100 osób z niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie podejmuje także liczne inicjatywy na rzecz
poprawy jakości życia osób, które ze względu na stan zdrowia
i wiek wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
» Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach obejmujący procesem terapeutyczno-opiekuńczym 30 osób z niepełnosprawnością w sferze psychicznej oraz intelektualnej.
» Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, w ramach
którego świadczone są usługi opiekuńcze i asystenckie
w miejscu zamieszkania dla ponad 100 osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
» Dwa Dzienne Domy Pobytu oferujące opiekę, pielęgnację,
fizjoterapię, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne blisko 50 osobom zamieszkującym na terenie
miasta Skierniewice.

Subregion II

Stowarzyszenie prowadzi również:

Stowarzyszenie posiada wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia.
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Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
przy Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
www.opus.org.pl
www.facebook.com/CentrumOPUS
e-mail: opus@opus.org.pl
tel. 42 207 73 39; 509 899 449

Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

TWORZYMY MIEJSCA PRACY
W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ
Od początku działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
wsparliśmy utworzenie ponad 300 miejsc pracy. Wspieramy
organizacje pozarządowe w drodze do stania się przedsiębiorstwem społecznym. Udzielamy dotacji na tworzenie miejsc pracy, wspieramy przedsiębiorstwa w rozwoju swojej działalności.

ŁĄCZYMY LUDZI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Współpracujemy z biznesem, samorządami, uczelniami wyższymi i NGOsami, budując między tymi światami wzajemne zaufanie i wiarę we współpracę. Wierzymy, że w każdym sektorze
można znaleźć osoby, które chcą wspólnie z innymi tworzyć
pozytywne zmiany.

Swoim działaniem obejmuje subregion III.
Centrum OPUS powstało w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić
ludziom działanie na rzecz innych, a od ponad 10 lat prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach którego
edukujemy organizacje pozarządowe z zakresu prowadzenia
działalności ekonomicznej i budowania swojej niezależności
finansowej, wspieramy samorządy w tworzeniu środowiska
sprzyjającego rozwojowi ES. Udzielamy dotacji na utworzenie
miejsc pracy. W kompleksowy sposób doradzamy, szkolimy, sieciujemy i wzmacniamy PES.
Nic nie cieszy nas tak, jak praca z osobami, które postanowiły zmienić coś na lepsze w otaczającym nas świecie. Działamy
po to, by ułatwić im pracę.

Oferujemy:
SZKOLENIA I DORADZTWO
Rokrocznie z naszych szkoleń i doradztwa korzysta kilkuset
społeczników, którym pomagamy realizować projekty, tworzyć
organizacje i działać na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżamy zagadnienia z dziedziny prawa, księgowości, zarządzania
i fundraisingu. Pomagamy w rejestrowaniu organizacji, wspieramy działaczy z grup nieformalnych, tłumaczymy obowiązujące procedury oraz doradzamy, gdzie spotkać partnerów
i sprzymierzeńców dla planowanych działań.

Subregion III

COWORKING
Dla organizacji i grup nieformalnych z Łodzi udostępniamy
sprzęt, przestrzenie biurowe, sale na spotkania, szkolenia, spotkania mieszkańców. Wszystko to możecie znaleźć w Łódzkim
Centrum Obywatelskim na Narutowicza 8/10.

MAŁE GRANTY
Przyznajemy małe granty na lokalne działania – co roku
kilkaset osób dostaje okazję, by zrealizować swój wymarzony
projekt, dzięki funduszom przekazanym przez OPUS. W ostatnich latach dało nam się pozyskać na ten cel ponad 5 milionów złotych.
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1

Fundacja CANTO PRO CLASSICA
Fundacja Canto Pro Classica
ul. Reformacka 2/4 lok. 21, 95-060 Brzeziny
Biuro Fundacji: ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
e-mail: fundacja.cpc@gmail.com
www.fundacjacpc.pl
www.facebook.com/FundacjaCPC
tel. 516 436 692
powiat brzeziński

Opis działalności usługi/produktów:
Głównym celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej
działalności w zakresie szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji,
szczególnie w zakresie wspierania, upowszechniania i promocji
polskiej kultury, oraz wsparcia rozwoju młodych artystów.
Fundacja proponuje usługi w sferze upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację:
» koncertów na zmówienie klienta biznesowego
(15-20 utworów),
» koncertów plenerowych na zamówienie klienta instytucjonalnego na przygotowanej scenie lub na własnej scenie,
» kameralnych koncertów na zmówienie klienta indywidualnego lub biznesowego,
» cykli koncertów,
» występów,
» spektakli muzycznych,
» festiwali,
» konkursów,
» oprawy muzycznej wydarzeń różnego typu,
» dwudniowych warsztatów wokalnych.
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ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Fundacja PRO APERTE

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Fundacja Pro Aperte

Aleje H. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
www.facebook.com/
Łowicki-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku
www: https://utwlowicz.pl
e-mail: kontakt@utwlowicz.pl
tel. 508 282 807, 604 287 778

ul. Staszica 7, 99-300 Kutno
e-mail: fundacja@proaperte.pl
www.proaperte.pl
www.facebook.com/FundacjaProAperte
tel. 605 724 035
powiat kutnowski

powiat łowicki

Opis działalności usługi/produktów:
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 r.,
a od 2008 r. jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ideą
ŁUTW jest stwarzanie szansy osobom w wieku 50+ na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, poszerzanie wiedzy, rozwijanie i podtrzymywanie sprawności fizycznej, psychicznej i itelektualnej. Uniwersytet ma aktywizować seniorów, poznawać
ich ze sobą, zachęcać do wyjścia z domów, zapobiegać izolacji
społecznej, zaspokajać ich podstawowe potrzeby, m.in. samokształcenia, poznawania środowiska, wykonywania społecznie
pożytecznych działań, przynależności do grupy, utrzymywania
więzi towarzyskich, wypełnienia wolnego czasu, możliwość realizacji młodzieńczych marzeń i planów. Służy temu bogata oferta programowa w zakresie edukacji, kultury, ochrony zdrowia,
rekreacji i turystyki. Są w niej planowe cotygodniowe zajęcia,
m.in.: j. angielski, j. niemiecki, chór, koła plastyczne, taneczne,
literacko-dramatyczne, fotograficzne, rękodzieła artystycznego, warsztaty pisania ikon, szydełkowania i komputerowe, gimnastyka areobik w basenie, nauka pływania, joga, Zumba Gold,
brydż sportowy, scrabble, koło melomana, kulinarne, nordic
walking, turystyki pieszej i rowerowej. Wykłady, wyjazdy do
teatru, na koncerty i wystawy, na wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, i spotkania integrujące
całą społeczność. Członkowie prezentują swoje talenty i umiejętności na wydarzeniach i uroczystościach o zasięgu lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim. Osiągają sukcesy na wystawach,
wernisażach, olimpiadach sportowych. Dzięki współpracy ze
Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszwie (patronat honorowy od 2008 r.) cyklicznie wyjeżdżają na wykłady na
uczelni, spotkania z ciekawymi ludźmi, wydarzenia artystyczne.
Pracę zarządu ŁUTW wspiera merytorycznie Rada Programowa (osoby o uznanym w środowisku autorytecie zajmujące
się działalnością kulturalno-naukową), a organem doradczym
jest także Rada Słuchaczy.
W celu wzbogacenia oferty ŁUTW pozyskał w 2020 r. dodatkowe środki w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych i realizowały projekty:
» Senior młody duchem – z budżetu Gminy Miasto Łowicz,
» Senior w harmonii z naturą – z budżetu Zarządu Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi,
» W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup – z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2020 rok „Łódzkie
na plus”.
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Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Pro Aperte inicjuje i wspiera działania w zakresie
ochrony zdrowia, edukacji, wychowania i integracji osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin, jak również zajmuje się propagowaniem fachowej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum
autyzmu, rozwoju psychicznego, zaburzeń zachowania i emocji.

W ramach swojej działalności Fundacja Pro Aperte
prowadzi:

I. Świetlicę terapeutyczną ‘’Sensorek’’:
» Zajęcia indywidualne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu, zachowania i emocji, m. in.: terapię behawioralną
w nurcie stosowanej analizy zachowania, terapię logopedyczną, w tym neurologopedyczna, terapię psychologiczną,
terapię pedagogiczną, w tym terapia ręki, Terapia SI.
» Zajęcia grupowe dla dzieci z ASD oraz z trudnościami wychowawczymi. Trening umiejętności społecznych, Niebieskie
Migdały – zajęcia rozwijające u dzieci koncentracje, pamięć
i wyobraźnię.
» Punkt informacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami ASD.
» Godziny wytchnieniowe dla rodziców.
II. Terapeutyczny punkt przedszkolny „ToTu’’ – skierowany do
dzieci z zaburzeniami z ASD. W ofercie „ToTu” znajdują się:
» Zajęcia grupowe, obejmujące realizację podstawy programowej, poranny krąg, muzykoterapię, Trening Umiejętności
Społecznych.
» Zajęcia indywidualne, obejmujące: zajęcia terapeutyczne,
zajęcia z logopedą, psychologiem, terapię SI, hipoterapię.
III. Mobilną świetlicę terapeutyczną – zajęcia skierowane do
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
nauczania indywidualnego, z możliwością dojazdu do klientów.
IV. Warsztaty i szkolenia – dla nauczycieli, rad pedagogicznych,
pracowników instytucji publicznych oraz rodziców w tematyce
zaburzeń ze spektrum autyzmu, m. in:
» Autyzm na start w przedszkolu lub w szkole
» Dziecko z autyzmem w przedszkolu lub w szkole
» Trudne zachowania dzieci z autyzmem
» Rozwijanie umiejętności społecznych przedszkolaka lub
ucznia z autyzmem
» Wsparcie rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
» Lęk, złość u dziecka
» Uczeń z Zespołem Aspergera
» Edukacja ucznia ze spektrum autyzmu
Zakres działalności fundacji obejmuje obszar całej Polski.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Fundacja NOWOCZESNEJ EDUKACJI
INFORMATYCZNO – TECHNOLOGICZNEJ

Fundacja CZARNA KURA
Fundacja Czarna Kura

Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Informatyczno – Technologicznej
ul. Juliusza Słowackiego 9, ul. POW 5
97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@fneit.pl,
www.fneit.pl, www.skleprobotow.pl,
FB: Fneit – Szkoła Robotyki i Programowania,
Instagram, Messenger
tel. 44 649 83 87, 44 647 77 98
powiat miasto Piotrków Trybunalski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja prowadzi zajęcia z robotyki i oprogramowania łącząc wspaniałą zabawę z nauką. W swojej pracy wykorzystują
nowe technologie ,by nauczyć zawodu z przyszłością.
W laboratorium kreatywności ROBOTYKA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY można nauczyć się:
» Robotyki
» Programowania
» Projektowania
Robotyka jest jedną z najmłodszych nauk, która łączy w sobie
elementy mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Brzmi skomplikowanie? Przyprawia o zawrót głowy? Z nami to czysta zabawa. Nasze zajęcia z robotyki
dla dzieci prowadzimy w sposób angażujący i interesujący dla
uczestników. Łączymy elementy zabawy z nauką i w efekcie dzieci szybciej przyswajają informacje, czerpiąc z tego dużo frajdy.

ul. Tuwima 4a, Inowłódz 97-215
www.fundacjaczarnakura.pl
www.facebook.com/fundacjaczarnakura
www.facebook.com/kasztelaniainowlodzka
tel. 698 691 527
powiat tomaszowski

Opis działalności usług/produktów
Fundacja Czarna Kura zajmuje się organizacją wydarzeń
rekonstruktorskich w formie dużych imprez plenerowych takich jak turnieje rycerskie oraz mniejszych w postaci pokazów,
warsztatów rzemieślniczych skierowanych do dzieci młodzieży
i dorosłych.
Dysponujemy szerokim zapleczem technicznym oraz tematycznym (kaletnictwo, metaloplastyka, zielarstwo, wikliniarstwo, garncarstwo, czerpanie papieru, kuchnia rekonstruująca
potrawy okresu Piastów, Jagiellonów, kowalstwo i wiele innych.
Organizacja wydarzeń kulturalnych takich jak okazjonalne
festyny, wystawy, koncerty.
Przedstawienia teatralne w wykonaniu grupy Teatr na
Zamku.

Jak wyglądają zajęcia z robotyki w naszej szkole?
Zajęcia z robotyki to połączenie wspaniałej zabawy z nauką.
Z pomocą edukacyjnych robotów dopasowanych do wieku i poziomu wiedzy dzieci nasi młodzi robotycy uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów.
Po zbudowaniu robota według instrukcji przygotowanej
przez instruktora nasi konstruktorzy przechodzą do jego programowania. Doceniając olbrzymią wagę, jaką zyskuje umiejętność programowania w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie, przykładamy ogromną wagę do zrozumienia przez dzieci
kolejności ruchów (zaprogramowanych czynności), które ma
wykonać nasz robot.

Dlaczego warto chodzić na robotykę?

» rozwijamy u dzieci sprawność manualną oraz ćwiczymy
pamięć,
» uczymy twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia,
» rozwijamy umiejętności matematyczne,
» uczymy współdziałania i pracy w grupie,
» uczymy konsekwencji i dążenia do celu,
» uczymy strategicznego i analitycznego myślenia,
» rozwijamy umiejętność pracy w skupieniu
przy coraz bardziej skomplikowanych projektach robotów.

18

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021

19

Edukacja i kultura
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Fundacja SENTIVENIO

Fundacja UP-LIFE

Fundacja Sentivenio

Fundacja Up-life

ul. Stary Rynek 1a, 91-438 Łódź
e-mail: kontakt@sentivenio.com.pl
www.sentivenio.com.pl
www.facebook.com/sentivenio
www.instagram.com/sentivenio
tel. 733 331 839; 533 442 311

Al. T. Kościuszki 1 lok. 242, 90-418 Łódź
www.uplife.pl
www.facebook.com/FundacjaUplife/
https://www.facebook.com/Uplifedesign
e-mail: fundacjauplife@gmail.com
tel. 48 736 856 444

powiat miasto Łódź

powiat miasto Łódź

Opis działalności usług/produktów:

Opis działalności usług/produktów:

Przedmiotem naszej działalności jest oferowanie wsparcia
terapeutycznego w zakresie terapii indywidualnej i grupowej
dla dzieci z autyzmem, jak również prowadzeniem konsultacji,
warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli. W okresie wakacji oraz ferii zimowych fundacja organizuje dla dzieci turnusy terapeutyczne rozwijające i utrwalające zakres umiejętności dzieci. Oferowane wsparcie dotyczy również małych dzieci, które
są w grupie ryzyka ze spektrum autyzmu jak i w trakcie procesu diagnostycznego. W trakcie pracy terapeutycznej łączymy
techniki i metody terapeutyczne, dobierając je indywidualnie
do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz rodzica.
W zakresie działalności ekonomicznej fundacja prowadzi
sprzedaż bawełnianych toreb i workoplecaków z autorskimi
ilustracjami i hasłami związanymi z autyzmem, których celem
jest szerzenie świadomości wśród otoczenia na temat potrzeb
i trudności osób z autyzmem.

Fundacja Up-life prowadzi edukację młodzieży, dorosłych
i seniorów poprzez:
» Artystyczne warsztaty z upcyklingu czyli twórczego przetwarzania odpadów
» warsztaty Kulinarne ze zdrowej kuchnii roślinnej
» treningi slow joggingu

Oferujemy:

» zajęcia indywidualne rozwijające sfery deficytowe dziecka
i diagnozę VB Mapp oceniającą poziom umiejętności społecznych, komunikacyjnych i językowych dziecka
» terapię pedagogiczną dla dzieci w wieku szkolnym (I-III klasa
szkoły podstawowej) i diagnozę umiejętności szkolnych oraz
procesów lateralizacji
» neurologopedię i diagnozę KOLD oceniającą najważniejsze
obszary mowy dziecka
» Integrację Sensoryczną i diagnozę procesów Integracji Sensorycznej
» terapię ręki i diagnozę
» zajęcia grupowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych

W ramach działalności gospodarczej Up-live zajmuje się
projektowaniem graficznym specjalizując się w identyfikacji
wizualnej.
Firmom i instytucjom Fundacja proponuje usługę projektowania i wytwarzania produktów reklamowych z nieaktualnych
banerów, odpadów poprodukcyjnych oraz wszelkiego rodzaju
surowców wtórnych należących do klienta.
W ten sposób fundacja wspiera biznes w zakresie wprowadzania rozwiązań proekologicznych. Proponuje zamiast kosztownej utylizacji odpadów przerabianie ich na wartościowe
produkty wysokiej jakości.
Powstałe w duchu upcyklingu unikatowe, designerskie torebki damskie, torby na zakupy, torby podróżne, etui na laptopy, elementy wyposażenia wnętrz, akcesoria i gadżety sygnowane przez Up-life są oryginalne, a wzory poszczególnych
modeli niepowtarzalne.

Postępowanie terapeutyczne w przypadku przyjęcia
dziecka na zajęcia terapeutyczne wygląda następująco:
1. Odbycie pierwszej, bezpłatnej konsultacji rodziców
z terapeutą
2. Zajęcia adaptacyjne dziecka
3. Diagnoza funkcjonalna określająca zakres umiejętności
dziecka
4. Odbycie drugiej, bezpłatnej konsultacji z rodzicami
– omówienie wyników diagnozy, wyznaczenie celów
terapeutycznych do pracy z dzieckiem
5. Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych.
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Fundacja Rozwoju NITKA
Fundacja Rozwoju Nitka
ul. Poziomkowa 19, 97-400 Bełchatów
www.fundacjanitka.pl
e-mail: biuro@fundacjanitka.pl
www.facebook.com/Pracownia Nitka
tel. 694 042 909

Spółdzielnia Socjalna
ZAMKOWA KRAINA
Spółdzielnia Socjalna Zamkowa Kraina
ul. Karpacka 61, 93-536 Łódź
www.facebook.com/Zamkowa Kraina
tel. 690 072 547
powiat miasto Łódź

powiat bełchatowski

Opis działalności usługi/produktów:
Jeśli szczęście daje Ci taniec – tańcz, jeśli pisanie – pisz, jeśli
szczęście daje Ci poznawanie siebie – rób to. Wiele dróg prowadzi do szczęścia. Podróżuj nimi jak po nitkach do kłębka –
szczęścia.
Fundacja w celu rozwijania pasji i zainteresowań oraz wsparcia terapeutycznego i logopedycznego prowadzi:
1. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, wspierające ich rozwój umysłowy, psychofizyczny i ruchowy:
» „Kolorowi Artyści” – zajęcia plastyczne
» „Szaleni Naukowcy” – zajęcie naukowe
» „Mistrzowie Programowania” – warsztaty programowania
i kodowania
» „Kodowanie na dywanie dla przedszkolaków”
» „Ceramicy Nitki” – zajęcia ceramiki
» „Aktywne Brzdące” – oraz „Asy do I Klasy” zajęcia sensoryczne
» „Twórcy Nitki” zajęcia artystyczne dla dorosłych.
2. Zajęcia terapeutyczne
» zajęcia logopedyczne
» gimnastyka korekcyjna
» konsultacje psychologiczne
3. Biofeedback
4. Fotobudka
5. Pokazy fizyczno-chemiczne

Opis działalności usługi/produktów:
Od 8 lat pomagamy rodzicom spokojnie wrócić do pracy,
a pod naszą opieką zostawić swoje malutkie pociechy. Współpracujemy z rodzicami dopasowując się do ich próśb i potrzeb.
Prowadzimy Klubik Malucha miejsce przyjazne dzieciom.
Staramy się ułatwić dzieciom przejście przez pierwszy etap ich
samodzielności, pomagają maluszkom wchodzić w życie i nabywać różnych umiejętności, bardzo łagodnie odzwyczajając je od
klocków, smoczków i pampersów.

Spółdzielnia Socjalna EDUKREATOR
Spółdzielnia Socjalna Edukreator
ul. Narutowicza 23, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: edukreator@wp.pl
www.edusimare.pl
tel. 664 087 406
powiat miasto Piotrków Trybunalski

Opis działalności usługi/produktów:
Główną usługą jaką oferuje nasz podmiot Spółdzielnia Socjalna EDUKREATOR jest działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci.
Realizujemy tę działalność poprzez prowadzenie Artystycznego Niepublicznego Przedszkola oraz żłobka.
Usługą poboczną jest prowadzenie zajęć artystycznych
i ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym poprzez udział w rodzinnych zajęciach.
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ŁÓDZKI SEJMIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie DOLINA SKRZATÓW

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Dolina Skrzatów

ul. Sienkiewicza 3/5, lok. 25, 90-113 Łódź
e-mail: sejmiklodz@gmail.com
www.niepelnosprawni-lodz.pl
www.facebook.com/sejmiklodz
tel. 791 274 352

Chociszew 42 C, 95-045 Chociszew
e-mail: dolinaskrzatow@gmail.com
www.dolinaskrzatow.pl
www.facebook.com/Dolina Skrzatów
tel. 503 123 436

powiat miasto Łódź

powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:

Opis działalności usługi/produktów:

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest organizacją będącą związkiem stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dolina Skrzatów to Park położony nad brzegiem Bzury w Chociszewie. To tutaj na najpiękniejszej naturalnej scenie jaką daje
nam przyroda staniecie się Państwo uczestnikami jedynego
w swoim rodzaju przedstawienia. Zetkniecie się tu z mitologią
Słowiańską, sposobami na prowadzenie zdrowego trybu życia,
tematyką recyklingu i permakultury. Tajemnice ciekawie ukształtowanego Parku, podczas swej opowieści zdradzi Wam Skrzatolog, a warsztaty plastyczne poprowadzą Wiedźmy. Nawiązanie
do słowiańskich legend, oraz przedstawienie mikro świata z perspektywy ściółki, kory drzewa czy liścia, pozwoliło na kreowanie
opowieści dostosowanej do odbiorcy w każdym wieku.
Po zajęciach czeka na Was degustacja naszych ziołowych
naparów, miejsce do odpoczynku (stoliki, ławki). Udostępniamy
grill do samodzielnego przygotowania sobie posiłku (nie prowadzimy gastronomii). W sklepiku kupicie ręcznie wykonane przez
nas skrzacie pamiątki. Robimy wszystko, żeby dzieci i dorośli
pokochali skrzaty, nie zapomnieli o nich po wyjściu z naszych
zajęć. Wszystko co się u nas dzieje jest naturalne i pełne pasji,
odpowiedzialności i zaangażowania.
Sezon w Dolinie trwa od maja do października.
Z rodzinami i znajomymi zapraszamy w weekendy. Wejścia
są o pełnych godzinach – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja
telefoniczna pod numerem telefonu 503 123 436.
W tygodniu przyjmujemy grupy zorganizowane z przedszkoli, szkół, Uniwersytetów III Wieku i inne – również po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu.

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów
środowiska osób niepełnosprawnych, koordynacja działań
wspólnych dla wszystkich członków stowarzyszeń oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych integruje lokalne
środowiska osób niepełnosprawnych, przeciwdziała dyskryminacji tych osób oraz prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w stosunku do członków stowarzyszeń. Sejmik czynnie
uczestniczy w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób
niepełnosprawnych poprzez współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi
i gospodarczymi. Godna podkreślenia jest ponadto działalność
artystyczna, którą Sejmik prowadzi od kilku lat.

Oferujemy:

» możliwość udziału w aktywnościach kulturalnych w ramach
Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17, w tym: wystawy prac
plastycznych, koncerty, recitale, kawiarenka (wegańskie desery bez białego cukru), szkolenia, warsztaty itp.
» możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego tj. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule i wiele innych,
» usługi dla osób niepełnosprawnych / niesamodzielnych oraz
ich rodzin: poradnictwo prawne i psychologiczne, transport,
posiłki, usługa opiekuńcza i asystencka, Dzienny Dom Pomocy dla Młodzieży i Młodych Osób Dorosłych z Niepełnosprawnościami,
» wsparcie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie
JEDNOSTKA STRZELECKA 4008 ŁÓDŹ

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź
ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź
e-mail: kontakt@js4008lodz.pl
www.js4008lodz.pl
www.facebook.com/JS4008
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Są Stowarzyszeniem o charakterze społeczno-wychowawczym zrzeszającym młodzież powyżej 16 roku życia oraz
osoby dorosłe zainteresowane tematyką militarną. Prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z wojskowością i strzelectwem rekreacyjnym oraz sportowym. Rozwijają umiejętności pracy w grupie, organizacji czasu własnego
i samodyscypliny. Szczególnie ważne są dla nich wartości
koleżeńskie i wzajemna pomoc, zarówno podczas zajęć, jak
i w życiu codziennym każdego ze Strzelców. Organizują również szkolenia strzeleckie od podstaw dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, jak i wystawy kuchni polowej
z grochówką podczas imprez masowych.

Podczas szkolenia zaawansowanego będziesz mógł wybierać kierunek rozwoju, który najbardziej Cię zainteresuje:
» sekcja szkoleniowa – zajmuje się szkoleniem kolejnych osób
dołączających do naszej Jednostki, prowadzeniem zajęć
praktycznych i teoretycznych, organizacją wspólnych ćwiczeń z innymi Jednostkami Strzeleckimi i Wojskiem Polskim.
» sekcja strzelecka – organizuje zajęcia strzeleckie dla Strzelców na strzelnicach otwartych i zamkniętych oraz naukę
strzelania dla osób spoza jednostki i grup zorganizowanych,
zarządza magazynem broni należącym do Jednostki.
» sekcja logistyczna – prowadzi magazyn ze sprzętem Jednostki, organizuje wyjazdy na ćwiczenia, wystawy stoiska
promocyjnego Jednostki oraz wynajem kuchni polowe z grochówką.
» sekcja biurowo-księgowa – zajmuje się prowadzeniem
księgowości, korespondencją, pozyskiwaniem funduszy
i mienia, nawiązywaniem współpracy z innymi Jednostkami
Strzeleckimi oraz Jednostkami Wojskowymi.
Dla osób niezwiązanych ze Stowarzyszeniem organizują
szkolenia strzeleckie, o których na bieżąco informują na swoim profilu na Facebooku. Istnieje możliwość przeprowadzenia
szkolenia strzeleckiego dla grup zorganizowanych.
Podmioty zewnętrzne takie jak samorządy i firmy mogą
u nich zamówić wystawę kuchni polowej z grochówką na organizowane przez siebie eventy i imprezy masowe.

Swoje działania kierują dla osób, które:

» chcą związać swoją przyszłość z wojskiem,
» rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz wiedzę w obszarze obronności.
Organizują kurs unitarny z zakresu tematyki militarnej i proobronnej. Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
» Na zajęciach teoretycznych, poznasz podstawowe informacje związane z regulaminami i musztrą wojskową, działaniami taktycznymi, bronioznawstwem, pierwszą pomocą,
terenoznawstwem oraz posługiwaniem się mapą i busolą,
łącznością radiową itp.
» W soboty natomiast na obrzeżach Łodzi organizują zajęcia
praktyczne, podczas których będziesz miał możliwość przećwiczyć w terenie nabytą wiedzę.
» Kilka razy w roku odbywają się również szkolenia strzeleckie
z broni palnej posiadanej przez naszą Jednostkę, na których
nauczysz się jak bezpiecznie posługiwać się bronią.
Organizują również ćwiczenia weekendowe z innymi Jednostkami Strzeleckimi lub we współpracy z Wojskiem Polskim.
Szkolenie zaawansowane – po zakończeniu szkolenia podstawowego rozpoczyna się szkolenie zaawansowane. Jest ono
znacznie mniej intensywne oraz kładzie nacisk na indywidualne
doskonalenie i rozwijanie nabytych umiejętności.
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Fundacja ARKA NADZIEI
Fundacja Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: arkanadziei@gmail.com
www.arkanadziei.org.pl
www.facebook.com/Fundacja Arka Nadziei
tel. 695 621 965
powiat tomaszowski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Arka Nadziei zajmuje się pomocą psychologicznoterapeutyczną.
Pomagają osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych a także od zachowań, osobom stosującym przemoc,
osobom chorym na HIV/AIDS a także osobom w trudnej sytuacji
materialnej (pomoc żywnościowa).
Zatrudniają wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.
Realizują rekomendowane programy dotyczące uzależnień
jak Fred goes net, Candis, Unplugget. Współfinansowani są
przez Ministra Zdrowia, Wojewodę Łódzkiego, Starostę Powiatu Tomaszowskiego.
Więcej informacji na stronie www.arkanadziei.org.pl
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Fundacja LAWENDOWY ANIOŁ
Fundacja Lawendowy Anioł
ul. Kościuszki 31; 95-035 Ozorków
e-mail: fundacjalawendowyaniol@wp.pl
tel./fax 42 277 17 73
powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Lawendowy Anioł na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej działa w zakresie:
» Młodzieżowy zespół Team Teen, który odpowiada na potrzeby lokalnej młodzieży,
» Stwarzanie coraz lepszych warunków do zdobywania umiejętności artystycznych dla dzieci i młodzieży
» Wypoczynek dla dzieci i młodzieży
» Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
» Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
» Prowadzenie warsztatów artystycznych i rękodzielniczych
Na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym:
» Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna
» Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
» Działalność w zakresie; naukowym, oświatowym, kulturowym w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
» Prowadzenie terapii ( terapia sensoryczna)
W ramach działalności gospodarczej organizacja zajęć dla
dzieci i młodzieży oraz w ramach wyrobów rękodzielniczych
karty świąteczne.

Spółdzielnia Socjalna K-5
Spółdzielnia Socjalna K-5
Gołębiew Stary 1, 99-300 Kutno
e-mail: kraina.k5@interia.pl
tel. 534 100 025
powiat kutnowski

Zapraszamy!
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Opis działalności usługi/produktów:
Spółdzielnia Socjalna K-5 prowadzi Niepubliczne Przedszkole
i Klub Dziecięcy „Kraina Młodych Odkrywców”.
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Fundacja KOŁOBAJKI
Fundacja Kołobajki
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/71, 90-558 Łódź
e-mail: hej@kolobajki.pl
www.kolobajki.pl
www.facebook.com/kolobajki
www.instagram.com/kolobajki
tel. 889 665 105
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Kołobajki prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży poświęcone, dostępności, empatii i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

Oferta warsztatowa:

» „Moja pierwsza strona dotykowa” – tworzenie ilustracji
dotykowych, które można czytać paluszkami, pokonywanie
labiryntu “w ciemno” korzystając z laski, historia Louisa Braille’a, pokaz materiałów i bajek w kolekcji Fundacji. Dla klas
2-7 SP.
» „Stwórz własne sensoryczne memory” podczas których
uczestnicy stworzą własne komplety gry planszowej “memory” ze dotykowymi wzorami. Każdy uczestnik zabiera
stworzoną grę do domu. Na koniec turniej o tytuł mistrza
memorów. Bez ograniczenia wiekowego, dzieci poniżej 7 lat
praca z rodzicem.
» „Zaczarowany długopis” z wykorzystaniem długopisów 3D.
Zajęcia zaczynające się od prezentacji druku 3D, omówienie
jego historii i przykładów wykorzystania. Następnie nauka
korzystania z długopisu 3D oraz wspólne kreatywne rysowanie. Warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Fundacja Kołobajki tworzy i sprzedaje również książki
dotykowe, w ofercie:

» „Liski” – Cztery małe liski zapraszają do zabawy! Poczuj
miękkość ich futerek i rusz za nimi w pełną harców przygodę! Zaczaruj swój czas na bajkę wierszykiem autorstwa Wandy Chotomskiej. W książce znajdziesz: puchate lisie kity do
głaskania, piszczący lisi pyszczek, mokre od mleka lisie łapki.
» „Morskie Przygody Kapitana Seo” – Kapitan Seo zaprasza
na pokład! Wyrusz wraz z nim w podróż pełną piratów, skarbów i morskich potworów. Zanurz swe dłonie w naszej autorskiej historii. W książce znajdziesz: żelowe macki krakena,
armatę, która robi bum!, otwierane okienko okrętu.
» „Bombik” – Jesteś świadom swojej niezwykłości? Słonikowi
Bombikowi zajęło to chwilę. Przekonaj się jak odkrył, że jest
wyjątkowy we wzruszającej bajce autorstwa ks. Bogusława
Zemana. W książce znajdziecie: grające cymbałki, pojemny,
słoniowy plecaczek, złośliwe, kościste hieny.

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Fundacja ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja Edukacyjna Siłaczka

ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
e-mail: fundacja@frp.lodz.pl
www.frp.lodz.pl
www.facebook.com/FundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci
tel. 42 630 36 67

Siedziba główna ul. Pługowa 21, 94-238 Łódź
e-mail: kontakt@silaczka.org.pl
www.silaczka.org.pl
www.facebook.com/silaczkafundacja
tel. 08 833 981

powiat miasto Łódź

powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja organizuje szkolenia i doradztwo dla powstających i istniejących firm i organizacji, w tym podmiotów ekonomii społecznej
w zakresie m. in. finansowania działalności gospodarczej, w tym
z wykorzystaniem funduszy UE, biznesplanu, studium wykonalności,
strategii rozwoju, internacjonalizacji, współpracy nauki z biznesem,
wdrażania innowacji, digitalizacji, ochrony środowiska naturalnego,
zarządzania przedsiębiorstwem (prawo, finanse, marketing, zasoby
ludzkie), marketingu, ochrony danych osobowych, obsługi klienta,
umiejętności interpersonalnych. Specjalnością FRP są szkolenia i doradztwo na zamówienie – dostosowane pod względem programu,
czasu trwania, metod i organizacji do potrzeb klienta. FRP jest wpisana do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot realizujący szkolenia i doradztwo dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej (organizujemy szkolenia z wolnego naboru oraz zamknięte,
na zlecenie klienta, w formie stacjonarnej i zdalnej).
Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości działa ośrodek Enterprise Europe Network, który oferuje następujące usługi:
» Pomagamy przedsiębiorcom w nawiązaniu zagranicznych kontaktów handlowych i kojarzymy naukę z biznesem w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (opracowujemy i tłumaczymy
oferty współpracy handlowej, technologicznej i badawczej, organizujemy międzynarodowe spotkania kooperacyjne w Polsce
i za granicą)
» Przeprowadzamy analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami, ucyfrowienia oraz
stosowania zasady zrównoważonego rozwoju metodą IMP3rove
oraz Innovation Health Check
» Organizujemy webinaria/seminaria, konferencje, warsztaty
i szkolenia specjalistyczne „szyte na miarę”
» Udzielamy konsultacji w dziedzinie własności intelektualnej
» Udzielamy konsultacji nt. możliwości pozyskania środków finansowych z programów Unii Europejskiej
» Propagujemy tematykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy poprzez wystawy, warsztaty i materiały informacyjne
» Dokonujemy analizy efektywności energetycznej/ochrony środowiska w przedsiębiorstwie za pomocą narzędzia SCEnAT w celu
ograniczenia emisji CO2
» Opracowujemy plany marketingowe, strategie rozwoju i asystujemy w ich wdrożeniu.
Jako organizacja pożytku publicznego FRP oferuje bezpłatne
porady prawne dla przedsiębiorców, w tym podmiotów ekonomii
społecznej, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, innych
zainteresowanych. Szczegóły dostępne na stronie: http://www.frp.
lodz.pl/bezplatne-porady-prawne/
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Oddziały w województwie łódzkim:
» Oddział w Dalikowie: Gajówka-Kolonia 5c, 99-205 Dalików;
powiat poddębicki, gmina Dalików
» Oddział w Zielkowicach: ul. Starowiejska 85,
99-400 Zielkowice; powiat łowicki, gmina Łowicz wiejska
Odział w województwie mazowieckim:
» Odział w Warszawie: ul. Sybilli 11/33, 01-742 Warszawa

Opis działalności usługi/produktów:
Szukamy, kreujemy i propagujemy nowoczesne trendy w edukacji. Wykorzystujemy metody które aktywizują odbiorców, bliski
jest nam model uczenia przez doświadczenie. Nasze idee wdrażamy
m.in. poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz podejmowanie inicjatyw międzysektorowych sprzyjających rozwojowi edukacji.
Naszymi odbiorcami są zarówno dzieci i młodzież, jak i nauczyciele.
Corocznie realizujemy także programy aktywizujące osoby 60+.

Jak działamy?

»
»
»
»

szkolimy, prowadzimy warsztaty, treningi i lekcje pokazowe,
realizujemy projekty edukacyjne i profilaktyczne,
organizujemy wycieczki i zielone szkoły oraz gry terenowe,
tworzymy materiały edukacyjne (scenariusze, materiały Virtual
Reality, gry karciane i planszowe, audiobooki, audioprzewodniki,
poradniki, książeczki dla dzieci, e-learning).

Jak oddziałujemy na odbiorców?

»
»
»
»
»
»
»

rozwijamy umiejętność pracy w grupie
motywujemy do poznawania świata
uczymy kreatywnego rozwiązywania problemów
budujemy pozytywną atmosferę w grupie
wspieramy proces koncentracji, uważności na siebie i otoczenie
rozbudzamy ciekawość poznawczą i empatię
wspieramy w odkrywaniu talentów, poszukiwaniu pasji i zainteresowań
» motywujemy do zdrowego stylu życia i aktywności społecznej
» wzmacniamy świadomość ekologiczną i postawę odpowiedzialności za przyrodę
» umożliwiamy czerpanie inspiracji od edukatorów i animatorów –
osób o różnorodnych kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych oraz życiowych, o otwartych umysłach i gotowości do bycia
przewodnikami po meandrach nauki i wychowania.
Fundacja powstała w 2010 roku, posiada trzy oddziały terenowe
i działa w 7 województwach, realizując projekty edukacyjne, profilaktyczne i ekologiczne, organizując warsztaty i szkolenia dla szkół
i przedszkoli, domów dziecka ośrodków socjoterapii.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Fundacja NIEBIESKIE MIGDAŁY

Fundacja MiKA

Fundacja Niebieskie Migdały

Fundacja MiKa

ul. Łódzka 82/84, 95-100 Zgierz
e-mail: fundacja.niebieskie@gmail.com
www.facebook.com/fundacjanm
tel. 795 205 094

Bobrowa 52, 99-420 Łyszkowice
e-mail: info@fundacjamika.pl
www.fundacjamika.pl
www.facebook.com/Fundacja-MiKa
tel. 663 801 437

powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Niebieskie Migdały działa w obszarze kultury, życia
społecznego i szeroko pojętej ekologii. Zajmuje się edukacją artystyczną i rozwojową prowadząc warsztaty, wykonując przedstawienia teatralne i animując czas wolny.
Warsztaty realizowane są dla grup przedszkolnych, klas 1-3
szkół podstawowych oraz grup zorganizowanych. Są to zajęcia
teatralne, z kodowania, fotograficzne, eksperymenty naukowe
i ekologiczne oraz zajęcia plastyczne.
Przedstawienia teatralne realizowane są dla grup przedszkolnych, szkół podstawowych oraz grup zorganizowanych.
Uczestnictwo w spektaklach to zawsze wyjątkowe przeżycie
dla dziecka. Poruszane są w nich ważne tematy, m.in. szacunek
względem drugiego człowieka, natury, wartości rodziny, przyjaźni, itp.
Animacja czasu wolnego prowadzona jest dla dzieci i młodzieży oraz rodzin, także dla grup zorganizowanych.

Fundacja ECOROWER
Fundacja EcoRower
ul. Św. Barbary 23, 95-015 Głowno
e-mail: napisz@ecorower.pl
www.ecorower.pl
www.facebook.com/ecorower
tel. 665 015 955
powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja oferuje usługi promujące postawy ekologiczne
wśród lokalnej społeczności. Swoje działania prowadzi m.in.
poprzez:
» Malowanie murali o treści ekologicznej wraz z zaangażowaniem wolontariuszy
» Nagrywanie filmików promocyjnych z udziałem mieszkańców
» Organizację kina plenerowego z wyświetleniem spotów proekologicznych
» Warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli.
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powiat łowicki

Opis działalności usługi/produktów:
W ramach naszej działalności organizujemy i prowadzimy kursy,
szkolenia zawodowe dla opiekunów medycznych, opiekunów osób
starszych, z niepełnosprawnościami, asystentów jak również wiele warsztatów motywacyjnych i informacyjnych. Naszą misją jest
przekazanie praktycznej wiedzy oraz pokazanie perspektywy osoby z niepełnosprawnością skupiając się na potrzebach osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności oraz wieku.
W trakcie naszych szkoleń uczestnicy nabywają wiedzę oraz
praktykę w zakresie świadczeń opiekuńczych, ratowania życia
w momencie zagrożenia oraz przepisów BHP. Programy szkoleń
pozwalają na kompleksowe przygotowanie Kandydata do wymogów pracy opiekuna. Po ukończeniu szkolenia można podjąć zatrudnienie m.in. w: domach opieki społecznej, hospicjach
czy opiekuna w domu pacjenta. Jest to doskonała możliwością
podniesienia swoich kwalifikacji i nabycia nowych uprawnień
i umiejętności. Po ukończonym szkoleniu i zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

W naszej ofercie są też warsztaty z tematyki:

»
»
»
»

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami,
korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
warsztaty motywacyjne dla osób niesamodzielnych
warsztaty psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Warsztaty savoir-vivre i korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, są kierowane do firm, instytucji użytku publicznego oraz placówek edukacyjnych. Warsztaty mają na celu
przekazanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania wobec
osoby z niepełnosprawnością, jak pomóc takiej osobie kiedy jest
potrzeba oraz jakie korzyści dla pracodawcy płyną zatrudnienie
osoby z niepełnosprawnością.
Warsztaty motywacyjne dla osób z niepełnosprawnością,
warsztaty psychologiczne dla opiekunów faktycznych – są dedykowane dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, opiekunów faktycznych. Ich celem jest wsparcie psychologiczne oraz
motywowanie do realizacji najśmielszych marzeń i celów oraz do
pokonywania ograniczeń zarówno tych mentalnych jak i fizycznych. Możliwe jest zorganizowanie warsztatów o innej tematyce
zależnie od zapotrzebowania zgłoszonego przez klientów.
W najbliższym czasie poszerzymy naszą ofertę o konsultacje
psychologiczne/coachingowe, komercyjne usługi opiekuńcze,
komercyjne usługi fizjoterapeutyczne oraz szkolenia z pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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PRODUKCJA I PRZEMYSŁ
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PRODUKCJA I PRZEMYSŁ

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących
Pomocy RAZEM w Skrzynnie

34

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy
Razem w Skrzynnie
Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
www.strazem.pl
www.facebook.com/ST RA ZEM
e-mail: strazem@wp.pl
tel. 602 691 683
powiat wieluński

Opis działalności usługi/produktów:
Przedsiębiorstwo Społeczne z siedzibą w Skrzynnie oferuje
różnego rodzaju produkty i usługi, głównie skupiają się wokół:
» świadczenia komercyjnych usług związanych z rehabilitacją
» utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków
» utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych
» produkcja wyrobów materiałowych tj.: maseczki, bluzki medyczne, fartuchy ochronne, jedno i wielorazowego użytku,
itp.
» produkcji rękodzieła tj.: szkatułki, obrazy malowane nitką,
obrazy wykonane ze sklejki
» produkcja kartek okolicznościowych – na życzenie klienta
personalizowanych
» prowadzenie ruchomych punktów sprzedaży, np.: waty cukrowej, popcorn.
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie

Zakład Aktywności Zawodowej
BALCERÓW

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie

Zakład Aktywności Zawodowej Balcerów

ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów
e-mail: tpdwieruszow@wp.pl
www: http://wtzwieruszow.pl/
www.facebook.com/WTZ Wieruszów
tel. 627 842 535

powiat miasto Skierniewice

powiat wieruszowski

Opis działalności usługi/produktów:
»
»
»
»
»

Balcerów 15 C, 96-100 Skierniewice
e-mail: biuro@zazbalcerow.pl
www.facebook.com/zazbalcerow
tel. 797 330 120

Oferujemy:
wyprawki dla dzieci
materiały promocyjne: plecaki, torby
poduszki
saszetki typu nerki
konfekcjonowanie różnych zleconych wyrobów oraz segregacja różnego typu materiałów. Wyroby sprzedawane są za
pośrednictwem zleceń od firm oraz osób indywidulanych.

Opis działalności usługi/produktów:
ZAZ Balcerów funkcjonuje na bazie dwóch pracowni.
» pracownia rolniczo-ogrodnicza zajmuje się uprawą roślin
oraz hodowlą kur niosek i produkcją jaj.
» pracownia rzeczy różnych, w pracowni zajmuje się wytwarzaniem rękodzieła i wykonywaniem prac zleconych między
innymi: makramy – kwietniki, łapacze snów, podkładki pod
kubki, siedziska poduchy, maty dla dzieci, poduszki dekoracyjne, anioły na każdą okazję (komunia, chrzest, ślub, dzień
babci itp.) świeczniki, domki wieszaki, ozdoby świąteczne
z wełny czesankowej, donice ogrodowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie
Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
ul. Sportowa 7, 98-400 Wieruszów
e-mail: tpdwieruszow@wp.pl
tel. 627 842 535
powiat wieruszowski

Opis działalności usługi/produktów:
Oferujemy wyroby rękodzielnicze w tym ceramiczne, krawieckie, konfekcjonowania, na zlecenie firm i potrzeb indywidulanych osób. WTZ współpracuje na bieżąco z Podmiotami
Ekonomii Społecznej.
» ceramika i różne masy twarde
» tkactwo, krawiectwo
» plastyka
» usługi stolarskie
» usługi introligatorskie w tym wykonywanie okazjonalnych
zaproszeń, kartek, plakatów, dyplomów
» usługi z zakresu rękodzieła artystycznego
» stroiki okazjonalne
Ponadto oferujemy bogatą ofertę aniołów wykonanych różnymi technikami.
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Fundacja KAMELOT
Fundacja Kamelot (PES)
Działalność gospodarcza o nazwie Senek
Siedziba Fundacji: ul. Kilińskiego 13 lok. 1, 90-205 Łódź
Adres Senka: ul. Zachodnia 10 lok. 7U, 91-058 Łódź
www.fundacjakamelot.pl
www.facebook.com/Fundacja Kamelot
Senek: tel. 798 506 882
e-mail: studiosenek@gmail.com
www.facebook.com/Senek
tel. 512 835 003
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:

MEBLE

Senek to firma rzemieślnicza produkująca meble dziecięce
z litego drewna obrabianego w sposób tradycyjny metodą cięcia, frezowania, szlifowania oraz klejenia. Produkcja obejmuje
głównie łóżka stylizowane na samochody, pociągi, karety, połączone z innymi elementami wyposażenia pokoju dziecięcego:
biurkami, regałami, krzesłami, oświetleniem itp.
Senek produkuje meble wysokiej jakości – ekologiczne i bezpieczne dla dzieci. Jakość jest widoczna zarówno w wykorzystanych materiałach do produkcji – drewno, tkaniny ekologiczne, oświetlenie ledowe, jak również w wykonaniu – zaoblenia,
gładkie powierzchnie, ukryte łączenia.
Naturalne materiały: deski sosnowe, brzozowe lub świerkowe. Wykończenie: lakiery wodne, olejowanie. Dodatki: snycerka, tapicerowanie, gotowe materace.
Biurka, szafki, szafy, szuflady zawierają nowoczesne systemy okuć meblowych (np. prowadnice samodomykające, pełen
wysuw, cichy domyk, zawiasy samodociągające, tipon, teleskopy itp.).
Meble Senka pobudzają dzieci do zabawy, rozwijając ich
pierwsze fascynacje i zainteresowania, mogą się stać początkiem ich pasji.
Senek zapewnia rzemieślnicze meble z duszą, gwarantując
oryginalność i piękno wykonania.
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Zakład Aktywności Zawodowej
„DOBRY START” Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. Krawiecka 10 abc, 91-836 Łódź
e-mail: mkalinowska@tpn.org.pl
tel. 881 744 444

Oferujemy:
»
»
»
»
»
»

piękne, stylizowane drewniane meble z duszą i charakterem
zdobione i dekoracyjne przedmioty z drewna
drewniane elementy grawerowane
dedykacje na drewnianych dodatkach
dekoracyjną ceramikę
autorskie prace, reprodukcje malarskie oraz grafiki komputerowe
» serwisowanie sprzętu komputerowego oraz sieci informatycznych
» świadczenie usług sprzątających na terenie biur

powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa
Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzony jest w celu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Swoich pracowników przygotowuje do pracy w przyjaznym i otwartym środowisku. Dzięki kilku działającym pracowniom niepełnosprawni
mają szansę podnosić kompetencje i zdobywać nowe umiejętności. W ZAZ-ie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek
pracy odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów
w pracowniach: komputerowo-remontowej, malarskiej, pracy
w drewnie, rękodzieła oraz usług sprzątających.
Zajmujemy się odnawianiem i stylizowaniem starych, drewnianych mebli z duszą i charakterem. Dzięki pracy rąk ludzkich
tworzymy piękne i niepowtarzalne przedmioty, które następnie dekorujemy i ozdabiamy w oparciu o różne techniki. Nasze
produkty można kupić i uświetnić nimi swoje wnętrze.
W pracowni rękodzieła oraz pracy w drewnie powstają
prawdziwe dzieła sztuki i jedyne w swoim rodzaju przedmioty.
Dzięki renowacji i stylizacji zapomniane meble otrzymują drugie życie i użyteczność. ZAZ oferuje piękne, oryginalne przedmioty, stylizowane i odnawiane meble, dekoracyjne drewniane
dodatki do wnętrz takie jak: skrzyneczki, tace czy chusteczniki,
ręcznie ozdabiane ceramiczne donice i wazony, a także obrazy
wykonywane różnymi technikami. Renowacja i stylizacja mebli
to nie tylko praca, ale również zamiłowanie, dlatego wszystkie
działania wykonywane są z ogromną precyzją i zaangażowaniem. Pracownicy wkładają całe serce w to co robią, ponieważ
taka forma aktywizacji zawodowej stanowi połączenie pasji,
rzemiosła i sztuki.
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Spółdzielnia Socjalna PRACUJ Z NAMI
Spółdzielnia Socjalna Pracuj z Nami
ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail: pietrzak.teresa@gmail.com, sspzn@wp.pl
tel. 536 545 001, 697 286 759
powiat rawski

Opis działalności usługi/produktów:

GASTRONOMIA

Spółdzielnia na rynku pracy działa od 17 lipca 2019 r. na
mocy wpisu do KRS. Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest działalność gastronomiczna.
Spółdzielnia specjalizuje się w żywieniu pacjentów rawskiego szpitala przygotowując trzy posiłki dziennie z urozmaiconymi
dietami zalecanymi przez lekarzy. Dodatkowymi klientami spółdzielni jest młodzież i dzieci ze szkół z terenu powiatu rawskiego.
W okresie zimowym prowadzą i przygotowują posiłki regeneracyjne dla pracowników zakładów pracy.
Prowadzą również sprzedaż posiłków klientom indywidualnym zarówno w swoim barze, jak też dostarczają je pod wskazane adresy. Obsługują też imprezy okolicznościowe na zlecenia.
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Zakład Aktywności Zawodowej
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne
Ja – Ty – My Filia w Tuszynie
Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia
Wsparcie Społeczne Ja – Ty – My Filia w Tuszynie
ul. 3 Maja 49, 95-080 Tuszyn
e-mail: zaztuszyn@wsparciespoleczne.pl
www.facebook.com/zaztuszynjatymy
tel. 787 921 318
powiat łódzki wschodni

Opis działalności usługi/produktów:
Zakład Aktywności Zawodowej działa w branży gastronomicznej. Prowadzi restaurację Kulinarne Mosty w Tuszynie.
Oferuje zestawy obiadowe dla klientów indywidualnych
oraz catering dla firm i instytucji.
Dysponuje salą na 60 osób. Organizuje przyjęcia okolicznościowe, w tym chrzciny, komunie, przyjęcia weselne, konsolacje, a także szkolenia i konferencje.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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Zakład Aktywności Zawodowej
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne
Ja – Ty – My KULINARNE MOSTY

Zakład Aktywności Zawodowej
ZDROWA KUCHNIA
Zakład Aktywności Zawodowej Zdrowa Kuchnia
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org.pl
www.tpn.org
tel. 42 717 91 67 wew. 2021

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia
Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My Kulinarne Mosty
ul. Powstańców 1863 r. nr. 12, 99-400 Łowicz
e-mail: zaz@wsparciespoleczne.pl
tel. 511 917 282
powiat łowicki

Opis działalności usługi/produktów:

Opis działalności usługi/produktów:
Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu istnieje od 1 lipca 2017 r.
Obecnie ZAZ zatrudnia 23 osoby ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności. ZAZ świadczy usługi gastronomiczne stacjonarne oraz cateringowe, realizuje zadania z zakresu ekonomii społecznej, zapewnia miejsca pracy dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz stwarza warunki do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.
Głównym celem zakładu jest aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych i przystosowanie do pracy na otwartym
rynku. Praca w ZAZ daje osobom niepełnosprawnym możliwość
samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia, uczy nie tylko
wykonywania powierzonych zadań, ale też współpracy w zespole i radzenia sobie z codziennymi trudnościami.
Nasza kuchnia i przygotowywane przez Nas imprezy okolicznościowe są znane w Łowiczu.
Przygotowujemy głównie obiady domowe, słyniemy ze
smacznych zup , pierogów, kartaczy i innych potraw serwowanych na zimno i gorąco.
Organizujemy imprezy okolicznościowe: komunie, chrzciny,
przyjęcia weselne, urodzinowe, a także szkolenia i koncerty.

44

powiat zgierski
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ZAZ Zdrowa Kuchnia rozpoczął swoją działalność w lipcu
2013 r. bazując na wieloletnim doświadczeniu TPN, które z powodzeniem, zajmowało się wdrażaniem programów aktywności zawodowej dla osób chorujących psychicznie. Prowadzimy
działalność o charakterze usługowym, w ramach której świadczymy usługi gastronomiczne i cateringowe, a także działalność
w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej dla pracowników
niepełnosprawnych zatrudnionych w placówce. Dajemy im
szansę nabywania i utrwalania umiejętności niezbędnych do
podjęcia zatrudnienia i przygotowujemy ich do życia w otwartym środowisku. Naszą misją jest dążenie do zadowolenia
naszych klientów poprzez dostosowanie się do ich potrzeb
i oczekiwań, przy równoczesnej realizacji celów społecznych,
polegających na aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Specjalizujemy się w kompleksowej
obsłudze gastronomicznej:

»
»
»
»

imprez okolicznościowych
szkoleń i konferencji
bankietów i kolacji integracyjnych
cateringu w firmach i instytucjach

Dbając o to, aby serwowane przez nas dania
odznaczały się najwyższą jakością wykonania i smaku:

» korzystamy z usług tylko sprawdzonych dostawców
» używamy świeżych, nieprzetworzonych produktów
» stosujemy tradycyjne, domowe metody przygotowywania
potraw
» w swojej ofercie mamy dania kuchni wegetariańskiej
» stosujemy zamienniki cukru
» korzystamy z mąki orkiszowej

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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Pub Spółdzielczy Łódź prowadzony
przez Spółdzielnię Socjalną RESTART

Pub Spółdzielczy Łódź prowadzony
przez Spółdzielnię Socjalną Restart
al. Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź
e-mail: spoldzielczy.lodz@gmail.com
www.facebook.com/spoldzielczy.lodz
tel. 537 131 555

Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski
Stanisławy z Opoczna
ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno
e-mail: biuro@fundacja-ostoja.pl
www.fundacja-ostoja.pl
tel. 44 755 60 16
powiat opoczyński

powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Pub Spółdzielczy działa w klimatycznym lokalu w centrum
Łodzi przy al. T.Kościuszki 80/82, nieco na uboczu od ruchliwej
i tłocznej ul. Piotrkowskiej. Miejsce, gdzie można miło spędzić
czas w towarzystwie znajomych oraz poznać fascynujący świat
starannie wybranych przez nas piw rzemieślniczych.
Oferujemy szeroki wybór najlepszych piw z Browaru Spółdzielczego i innych browarów rzemieślniczych, które serwujemy z 20 nalewaków.
Oprócz tego polecamy szeroką ofertę piw butelkowych,
w tym bezalkoholowych i niskoalkoholowych, rzemieślnicze cydry i miody pitne.
Aktualną ofertę piw lanych można śledzić na stronie http://
pub-spoldzielczy.ontap.pl a wszelkie wydarzenia przez nas organizowane publikujemy na naszym profilu www.facebook.
com/pg/spoldzielczy.lodz.
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Fundacja OSTOJA im. Siostry Klaryski
Stanisławy z Opoczna

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021

Opis działalności usługi/produktów:
W ramach działalności gospodarczej Fundacja zajmuje się
produkcją i sprzedażą wyrobów garmażeryjnych takich jak pasztety, galantyny, pierogi, kluski, kopytka, śląskie itp. oraz ciasta.

Oferuje:

» usługi cateringowe.
Od 2018 r prowadzi również Restaurację A Nóż Widelec,
w której organizuje różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe:
ślubne, komunijne, urodzinowe , stypy oraz imprezy okolicznościowe dla firm i osób indywidualnych.
Społeczne Cele Działania Podmiotu:
» usługi w zakresie opieki terapeutycznej w Środowiskowym
Domu Samopomocy
» udzielenie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom
» niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależniony od alkoholu i innych
środków psychoaktywnych oraz ich rodzin
» pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób
» działalność charytatywna i dobroczynność
» działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
» promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
» działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym
» przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
» wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
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Stowarzyszenie Seniorów INTEGRACJA

Fundacja ZA

Stowarzyszenie Seniorów Integracja

Fundacja ZA

ul.Sienkiewicza 16, 90-060 Brzeziny
e-mail: integracjasenior@gmail.com
tel. 505 611 760, 604 961 994
powiat brzeziński

Opis działalności usługi/produktów:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Stowarzyszenie zajmuje się:
prowadzeniem stołówki SMAKOSZ gdzie wydawane są
obiady
obsługą imprez biznesowych (serwis kawowy,obiady)
organizacją zabaw integracyjnych z poczęstunkiem (obiad,serwis kawowy)
organizacją imprez okolicznościowych typu: jubileusze, komunie
catering na imprezach środowiskowych, sportowych, jarmarkach regionalnych i innych
organizują warsztaty kulinarne z profesjonalnym dietetykiem
wynajmują salę na kursy
organizacja zabaw integracyjnych dla seniorów
stowarzyszenie organizuje wyjazdy turystyczne jedno i wielodniowe z rehabilitacją
organizują zajęcia ruchowe fitness dla seniorów.
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ul. Architektów 21a, 97-500 Radomsko
e-mail: m.chybala@wp.pl
www.zajadalniaradomsko.pl
www.facebook.com/ZajadalniaRadomsko
tel. 508 955 795
powiat radomszczański

Opis działalności usługi/produktów:
Zaufaj profesjonalistom! Od wielu lat specjalizujemy się
w organizacji bankietów.
» Przygotowujemy menu tradycyjne, regionalne oraz potrawy
z kuchni całego świata.
» Wszystkie potrawy przygotowywane są z wyselekcjonowanych, najwyższej jakości produktów. Szefowie kuchni zaś
stale wzbogacają ofertę.
» Realizując zlecenia każdorazowo opracowujemy, dopasowując do miejsca i charakteru bankietu, koncepcję aranżacji
stołów, menu i zakres obsługi.
» Przygotowujemy oferty cateringowe, dostosowane do indywidualnych wymagań.
Przy sporządzaniu menu pomagamy w doborze ilości oraz
rodzaju potraw i napojów.
Pomożemy Państwu wybrać menu, odpowiednio dopasowane do charakteru imprezy, osób biorących udział, pogody
i oczywiście wymagań budżetowych.
Przyjęcia organizujemy również w naszym lokalu.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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Fundacja TRADYCJA OD KUCHNI

Spółdzielnia Socjalna POP

Fundacja Tradycja od kuchni

Spółdzielnia Socjalna Pop

ul. Sikorskiego 3/1, 95-100 Zgierz
e-mail: biuro@tradycjaodkuchni.org
www.tradycjaodkuchni.org
www.facebook.com/Tradycjaodkuchni
tel. 502 600 671

Plac Wolności 6, 91-145 Łódź
www.facebook.com/popartlodz
e-mail: popart.lodz@gmail.com
tel. 786 084 343
powiat miasto Łódź

powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja zajmuje się promocją polskiej i regionalnej kuchni
tradycyjnej, dzieleniem się wiedzą i umiejętnościami zawodowymi z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także promocją zdrowia, wspieraniem kształcenia zawodowego,
promocją zatrudnienia poprzez wydarzenia, organizację konkursów, organizację kursów i staży i innych forma aktywizacji
zawodowej.
Od maja 2021 roku Fundacja prowadzi lokal Zgierski ZapieX,
a od sierpnia i września 2021 roku, dzięki wsparciu Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej „Ja-Ty-MY” również drugi lokal w Zgierzu – Zgierski ZapieX na Placu oraz Zgierski ZapieX
w Szczawinie.
Naszym produktem flagowym są ZapieXy, czyli zapiekanki
wykonywane z naturalnych, zdrowych składników, na bułkach
z lokalnej piekarni – dokładnie z takich zapiekanek w latach ’80
ubiegłego wieku znany był Zgierz, a my do tej dobrej tradycji
powracamy.
Dodatkowo w asortymencie swoich lokali mamy: hot dogi,
kanapki na bagiecie, frytki, tortille, sałatki, napoje bezalkoholowe, lody i desery lodowe.
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Opis działalności usługi/produktów:
Lokal Pop’n’Art jest pubem kulturalnym. Głównym trzonem
działalności jest gastronomia. Pop’n’Art ma w swojej ofercie:
» kawy, herbaty, przekąski oraz szeroką gamę alkoholi i piw
regionalnych.
Dodatkowo w lokalu odbywają się wydarzenia kulturalne:
» koncerty, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, spotkania
językowe, quizy

Gastronomia:
» cateringi – Pop’n’Art oferuje catering na miejscu oraz z dowozem. Catering obejmuje dania obiadowe oraz przerwę
kawową.
» wynajem sali na szkolenia – możliwość wynajęcia górnego
pietra na szkolenia do 20 osób
» imprezy firmowe – możliwość wynajęcia całości, bądź piętra
lokalu, z opcją Open Bar.

Wydarzenia kulturalne:
» projekcje filmowe – co wtorek odbywają się projekcje filmowe poprzedzone prelekcją filmoznawcy – absolwenta UŁ
» Quizy filmowe – comiesięczne quizy z wiedzy filmowej
» wystawy – odbywają się co miesiąc i przedstawiają twórczość młodych, polskich artystów. Wystawie zawsze towarzyszy wernisaż, podczas którego jest możliwość poznania
artysty.
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Spółdzielnia Socjalna PIĄTKOWSKA
Spółdzielnia Socjalna Piątkowska
ul. Piątkowska 29, 95-015 Głowno
e-mail: spoldzielniapiatkowska@gmail.com
www.piatkowska.org.pl
tel. 42 719 12 67, 608 493 638
powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Nasze produkty to szeroki asortyment pieczywa:
» pieczywo pszenne :bułki kajzerki, wieloziarniste, grahamki,
angielki, rogale, chałki ,bulki poznańskie, paluchy, bagietki,
bułki hamburgerowe;
» pieczywo mieszane – chleby: sojowe ,wieloziarniste, graham, słonecznikowe, włoskie, z dodatkiem mąki orkiszowej,
razowe, cebulowe, żytnie. W sumie mamy w ofercie kilkanaście rodzajów chleba.
Sztandarowym naszym produktem jest chleb okrągły z dużym udziałem mąki żytniej.
Wszystkie chleby produkowane są na naturalnym zakwasie,
bez polepszaczy i konserwantów – jest to pieczywo zdrowe,
produkowane z naturalnych składników: mąki, wody, drożdży
i soli. Zakwas wytwarzają sami, cykl produkcyjny nawiązuje
do tradycyjnego wypieku i produkcji chleba z przed wielu lat.
Pieczywo jest wypiekane w tradycyjnym piecu chlebowym wybudowanym na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Ich produkty wypełniają niszę rynkową ponieważ większość
oferowanego aktualnie pieczywa pochodzi z piekarni przemysłowych nastawionych na masową produkcję.
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Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej FOLKIER

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER
Siedziba Stowarzyszenia
ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz
Hostel FOLKier
ul. Rembowskiego 1 oficyna, 95-100 Zgierz
e-mail: biuro@hostelfolkier.pl
www.hostelfolkier.pl
www.facebook.com/FOLKIER/
tel. 732 849 929
powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Stowarzyszenie przede wszystkim organizuje kulturalne życie mieszkańców miasta wokół folkloru i kultury ludowej poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów artystycznych,
wyjazdów folklorystycznych oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży
Organizowane są warsztaty z rękodzieła artystycznego m.in.
z haftu i makramy, szydełkowania, które są odpowiedzią na
zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Stowarzyszenie działa
z pasją i energią w sposób innowacyjny, ponieważ chce, aby we
współczesnym świecie ludzie byli świadomi znaczenia kultury
ludowej w mieście i tego jak wiele z niej dziś czerpiemy.
Główną działalnością w ramach ekonomii społecznej jest
prowadzenie Hostelu FOLKier.
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Hostel FOLKier znajduje się w Parku Kulturowym Miasto
Tkaczy w Zgierzu w centrum miasta. Położenie Hostelu w sercu
miasta zapewnia łatwy dostęp do atrakcji turystycznych Zgierza. Idealne miejsce na nocleg dla turystów jak i podróżujących
w celach biznesowych. Wewnątrz historycznego budynku zgierskich tkaczy znajdują się 3 pokoje, każdy z nich charakteryzowany na inny region Polski: Kurpie, Podhale i Łowicz.
W cenie noclegu zapewniamy: aneks kuchenny z jadalnią, łazienki w każdym pokoju, WI-FI w przestrzeni wspólnej, dostęp
do drukarki i skanera, deskę do prasowania, żelazko, suszarkę
do włosów do pobrania w recepcji.
Do dyspozycji gości jest przestronna kuchnia z jadalnią w stylu łowickim oraz kaszubska sala konferencyjną do wykorzystania zarówno na warsztaty, konferencje i szkolenia, spotkania
firmowe jak i imprezy okolicznościowe. Stylizowane wnętrze
sali nadaje niepowtarzalnego charakteru każdemu wydarzeniu.
Zajmujemy się kompleksowo organizacją wydarzeń (sala, catering, obsługa i inne).
Do dyspozycji gości na tyłach budynku w niewielkim, acz
urokliwym ogródku znajduje się taras, gdzie można usiąść i odpocząć wśród zieleni.

Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży
PIĘKNY ŚWIAT

Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat
Przystanek Zofiówka
ul. Stanisławowska 2, 95-080 Zofiówka
e-mail: kontakt@przystanekzofiowka
www.przystanekzofiowka.pl, www.pieknyswiat.org
www.facebook.com/Fundacja Piękny Świat
www.facebook.com/Przystanek Zofiówka
tel. 509 477 050
powiat łódzki wschodni

Opis działalności usługi/produktów:
Przystanek Zofiówka to kameralny pensjonat z salą weselną
dla 140 osób, salami konferencyjnymi oraz zapleczem noclegowym prowadzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Piękny Świat. To wymarzone miejsce w środku lasu, dla osób,
które potrzebują niestandardowej przestrzeni do realizacji projektów firmowych oraz spotkań prywatnych takich jak wesela,
komunie, chrzciny, jubileusze.
Ośrodek znajduje się w dużym leśnym ogrodzie wypełnionym śpiewem ptaków, blisko miasta (15 minut od Łodzi i Pabianic, 7 minut od Centrum Handlowego Ptak i autostrady A1),
a jednocześnie daleko od miejskiego zgiełku.
Stworzona jest tu przyjazna przestrzeń dostosowana do
organizacji szkoleń, warsztatów rozwojowych, spotkań firmowych i integracyjnych oraz kolacji biznesowych.
Klienci chwalą ich za wyjątkowe smaki oferowanych potraw.
W pobliżu są stajnie z zapleczem do jazdy konnej. W okolicy są
też piękne trasy rowerowe, 2 rezerwaty przyrody, urocze ścieżki spacerowe.
Zapraszamy.
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KŁOS sp. z o.o.
KŁOS sp. z o.o. Stajnia Pod Jodłami
ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
e-mail: klos@klos.org.pl, kszewc@tpn.org.pl
www.facebook.com/stajniapodjodlami
tel. 695 141 409

Opis działalności usług/produktów:
Kłos sp. z o.o. jest firmą społeczną założoną przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Początki jej działalności
należy datować na 2006 rok. Jej uruchomienie stało się możliwe dzięki środkom pozyskanym przez TPN w ramach PIW EQUAL. Głównym celem działalności jest realizacja misji społecznej
zapisanej w akcie założycielskim spółki, tj. tworzenie miejsc
pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla osób wykluczonych, zwłaszcza osób chorujących psychicznie.
Spółka od 13 lat prowadzi ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy działający na rynku usług hotelarskich (tymczasowo zawieszone), gastronomicznych i szkoleniowych. Ośrodek znajduje się w Jedliczu A na terenie zalesionym, na łódzkim szlaku
konnym, stanowiącym miejsce wypoczynku dla osób z aglomeracji łódzkiej.
KŁOS Sp. Z o.o. należy do organizacji Europejskich Firm Społecznych CEFEC (międzynarodowego stowarzyszenia z siedzibą
w Brukseli zrzeszającego 44 członków z 20 krajów Europy oraz
z Japonii). Ponadto od początku działalności realizuje projekty
związane z aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie osób chorujących psychicznie.

Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
przy Parafii św. Teresy
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy
ul. Kopcińskiego1/3, 90-242 Łódź
e-mail: salos-lodz@o2.pl
www.facebook.com/salos.lodz
tel. 664 787 330
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
przy Parafii św. Teresy w Łodzi jest organizacją pozarządową
utworzoną w 1993 roku.
Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w środowisku
dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach:
» sportowej, realizowanej poprzez szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży
» rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia
i turnieje sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze
» opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych
form spędzania czasu wolnego, organizację obozów sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych oraz ferii
zimowych.

W 2019 r. stworzyliśmy nową ofertę turystyczno – rekreacyjną, związaną z branżą jeździecką, w której to planujemy
dalszy rozwój. Na chwilę obecną prowadzimy zajęcia z jazdy
konnej, hipoterapię, hotel dla koni oraz zajęcia z końmi dla
grup zorganizowanych.
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Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Osób Niepełnosprawnych
KONICZYNKA
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Osób Niepełnosprawnych Koniczynka

ZDROWIE I URODA

ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
e-mail: koniczynka.radomsko@gmail.com
www.stowarzyszenie-koniczynka.pl
tel. 44 787 10 26

60

powiat radomszczański

Opis działalności usługi/produktów:
Centrum Terapii KONICZYNKA to nowoczesna, specjalistyczna, kompleksowa placówka rehabilitacyjna.

Oferuje:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

terapię psychologiczną
integrację sensoryczną
terapię EEG Biofeedback
rehabilitację ruchową
ogopedię oraz neurologopedię
gimnastykę korekcyjną
terapię ręki
terapię neurotaktylną
terapię behawioralną
mikropolaryzację
elektrostymulację
muzykoterapię
terapię C-EYE
hydroterapię

Od listopada 2021r. w Centrum pojawi się rehabilitacja pocovidowa, w skład której wchodzą zabiegi w komorze hiperbarycznej, masaż oddechowy oraz ćwiczenia kondycyjne.
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Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
WSPÓLNA TROSKA

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
NASZYM DZIECIOM

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom

ul. Stefana Batorego 64 H, 96-100 Skierniewice
e-mail: stowarzyszenie@wspolnatroska.pl
www.wspolnatroska.pl
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wspólna-Troska
tel. 504 076 640
powiat miasto Skierniewice

Opis działalności usługi/produktów:
»

»
»

»
»
»

W ramach działalności oferujemy:
usługi opiekuńczo – rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnej w Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II, dziennej placówki
edukację dzieci z niepełnosprawnością z upośledzeniem
w stopniu głębokim w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym
terapię i rehabilitację dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia,
zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych
w NZOZ Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci
Niepełnosprawnych
aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Balcerów”
wolontariat dla osób chcących dobrowolnie i nieodpłatnie
nieść pomoc innym oraz osób, których tej pomocy potrzebują
nieodpłatne porady prawne dotyczących wszystkich sfer życia w ramach Biuro Porad Obywatelskich.

ul. Piłsudskiego 14, 95-060 Brzeziny
e-mail: naszym_dzieciom@o2.pl
www.naszymdzieciom.org
www.facebook.com/stowarzyszenienaszymdzieciom
tel. 695 585 367
powiat brzeziński

Opis działalności usługi/produktów:
Stowarzyszenie istnieje nieprzerwanie już od 1995 r., 26 lat
w tym roku. Wielkim osiągnięciem było wybudowanie siedziby
dla Ośrodka Rehabilitacji, który nosi nazwę „Słoneczko”. W budynku tym od 2011 r., dostosowanym dla osób z niepełnosprawnością prowadzimy: rehabilitację ruchową, kinezyterapię, masaże lecznicze, zajęcia z neurologopedą i terapię zajęciową.
Prowadzimy WTZ „Blisko Ciebie” dla 35 osób. Podopiecznych
Stowarzyszenia jest blisko 90-ciu, przedział wiekowy to: 5-67
lat. Uczęszczają do nas osoby na wózkach inwalidzkich, nieumiejące samodzielnie jeść, pić, którymi nasi terapeuci czasem
opiekują się kilka godzin dziennie. Przykładowe choroby z jakimi zmagają się niepełnosprawni to m.in.: Dziecięce Porażenie
Mózgowe, Zespół Downa, Autyzm, Zespół Beckwitha-Wiedemanna, Porażenie 4-kończynowe, ADHD, Padaczka, Mutyzm
Wybiórczy, choroby serca, rozszczepy kręgosłupa i podniebienia. Są to mieszkańcy okolicznych wsi z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego i miast: Łodzi, Brzezin, Koluszek.

Celami Stowarzyszenia są:

» Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
» Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie rehabilitacji
» Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych
» Ochrona i promocja zdrowia
» Działania na rzecz ekologii i ochrony przyrody
» Promocja i organizacja wolontariatu
» Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
» Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
» Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
» Działalność charytatywna
» Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
» Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych
» Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji narodowych.
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Zdrowie i uroda

Zdrowie i uroda

Fundacja PAMAŁKA-POMAGAMY

Centrum Medyczne ANIA sp. z o.o.

Fundacja Pamałka-Pomagamy

Centrum Medyczne Ania sp. z o.o. NON PROFIT

ul. L. i M. Kaczyńskich 12, 97-400 Bełchatów
e-mail: pamalka.pomagamy@gmail.com
tel. 697 226 055

ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
www.centrum-medyczne-ania.pl
e-mail: cma.biuro@gmail.com
tel. 792 818 826

powiat bełchatowski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja zajmuje się profilaktyką zdrowia, dietetyką oraz rehabilitacją. Prowadzi projekty dotyczące edukacji i profilaktyki
zdrowia. Organizuje liczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Główną dziedziną działalności jest świadczenie usług rehabilitacyjnych.

Fundacja prowadzi:

»
»
»
»
»
»
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zajęcia indywidualne
zajęcia korekcyjne
masaż leczniczy
masaż relaksacyjny
głęboką elektrostymulację magnetyczną
terapię falami radiowymi.

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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powiat miasto Skierniewice

Opis działalności usługi/produktów:
Centrum Medyczne Ania to firma medyczna w Skierniewicach oferująca rehabilitację wykonywaną zarówno w domach
pacjentów, jak i stacjonarnie.
Prowadzimy zapisy na bezpłatną rehabilitację domową w ramach NFZ. Podczas takiej rehabilitacji będzie można skorzystać
z masaży, laseroterapii, elektroterapii oraz z różnych ćwiczeń
usprawniających.
Zajmujemy się także wypożyczaniem sprzętu medycznego:
łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich i kul rehabilitacyjnych.
Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców zarówno miasta jak i powiatu.

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
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Usługi socjalne

Usługi socjalne

8

Fundacja Społeczna RAZEM
Fundacja Społeczna Razem
ul. Polna 56a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: fundacjarazem.tm@wp.pl
tel. 605 923 490, 509 449 414
powiat tomaszowski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnością sprzężoną i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

USŁUGI SOCJALNE

Działania Fundacji obejmują:
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» usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz samotnych i seniorów
» opiekę nad dziećmi powyżej 2 lat
» prowadzą również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Stowarzyszenie KOŁO POMOCY
DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
ul. Wysoka 21, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: skpdzn1@gmail.com
www.facebook.com/skpdn
tel. 44 645 97 83
powiat miasto Piotrków Trybunalski

Opis działalności usługi/produktów:
Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
prowadzi:
» Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim dla
mieszkańców miasta Piotrkowa
» Warsztat Terapii Zajęciowej „Kubusie” w Wolborzu, Sulejowie i Ręcznie dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego
» Klub Wsparcia dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
» – Mieszkania Wspomagane dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
» Poza tym organizuje imprezy integracyjne, sportowe, kulturalne i turystyczne dla osób z niepełnosprawnością z terenu
miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Usługi socjalne

Fundacja Pomocy Wykluczonym
PŁOMYK
Fundacja Pomocy Wykluczonym Płomyk
ul. Stefana Batorego 2, 96-100 Skierniewice
e-mail: biuro@fundacjaplomyk.pl
fundacjaplomyk@gmail.com
tel. 783 196 410
powiat miasto Skierniewice

Opis działalności usług/produktów:
Fundacja Pomocy Wykluczonym Płomyk została powołana w 2015 roku w Skierniewicach dla niesienia pomocy
ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wykluczonym społecznie z uwagi na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Obecnie Fundacja Pomocy Wykluczonym
Płomyk świadczy na terenie miasta Skierniewice poradnictwo
specjalistyczne – psychologiczne, pedagogiczne, prawne, fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie dedykowane dla osób, które ze
względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów faktycznych.
Fundacja specjalizuje się w organizowaniu i finansowaniu
rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej
osób starszych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi działalność
edukacyjną, wydawniczą i badawczą; angażuje się w organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz członków ich rodzin. Inicjuje i podejmuje działalności promocyjną na rzecz integracji osób starszych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo ze środowiskiem, w którym
przebywają.
Fundacja jest obecnie liderem projektu „POMOC II – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, który realizuje w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Miastem
Skierniewice w osobie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”. Celem projektu jest utworzenie
i prowadzenie w środowisku lokalnym i rodzinnym na terenie
miasta Skierniewice w okresie od 01.10.2020 r. do 31.01.2023
r. 71 miejsc świadczenia usług społecznych w formie usług opiekuńczych i wsparcia terapeutycznego w Dziennym Domu Pobytu oraz jego filii, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, poradnictwa
specjalistycznego – psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, fizjoterapeutycznego i pielęgniarskiego, a także w formie
wsparcia towarzyszącego – wsparcia pracownika socjalnego
oraz dowozu ciepłych posiłków do miejsca.
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Polskie Stowarzyszenie Ludzi
Cierpiących na Padaczkę
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
– Oddział Łódzki
Siedziba: ul. Sikorskiego 30/62, 95-035 Ozorków
Miejsce prowadzenia działalności:
ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków
www.pslcnp.pl, www.facebook.com/PolskieStowarzy
szenieLudziCierpiacychnaPadaczke
tel/fax: 42 277 17 73, e-mail: biuro@pslcnp.pl
powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki wspiera:
MEDYCZNIE:
» pozyskuje i przekazuje sprzęt medyczny (aparaty EEG) dla
jednostek lecznictwa na terenie Polski
» organizuje konferencje profilaktyczno – informacyjno – medyczne dotyczące epilepsji we współpracy z firmami farmaceutycznymi
» organizuje turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy integracyjne dla
osób niepełnosprawnych
EDUKACYJNIE:
» organizuje i realizuje projekty integracyjne – międzypokoleniowe
» organizuje warsztaty edukacyjno – artystyczne dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych
» organizuje imprezy kulturalno – integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
» organizuje konkursy edukacyjno – integracyjne dla dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych
INFORMACYJNIE:
» organizuje kampanie społeczno – profilaktyczne dotyczące
epilepsji
» prowadzi poradnictwo społeczno – informacyjne dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin oraz mieszkańców naszego
miasta, powiatu, województwa
» prowadzi poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
TERAPEUTYCZNIE:
» prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną i ruchową dla
osób niepełnosprawnych i osób starszych
RZECZOWO:
» przekazuje paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej
» wypożycza drobny sprzęt rehabilitacyjny
INTEGRUJE SPOŁECZNIE:
» aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach społecznych
» aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi oraz klubem wolontariatu
» aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi
z terenu całej Polski
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Samorządowa Spółdzielnia Socjalna

USŁUGI KOMUNALNE

Samorządowa Spółdzielnia Socjalna
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ul. 29 Listopada 4, 99-300 Kutno
e-mail: spoldzielnia.socjalna.kutno@gmail.com
tel. 885 013 998
powiat kutnowski

Opis działalności usługi/produktów:
Samorządowa Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem założonym przez Miasto i Powiat, ma służyć mieszkańcom w zakresie
sprzątania i pielęgnacji zieleni, jest podmiotem realizującym
zamówienia publiczne i zlecenia indywidualne w zakresie pielęgnacji zieleni i utrzymywania porządku.

SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KUTNO / ul. 29 LISTOPADA 4 / tel. 24 253 11 00 wew. 303
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Usługi komunalne

Spółdzielnia Socjalna GREEN SERVICE
Spółdzielnia Socjalna Green Service
ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów
www.greenservice-wieruszow.pl
e-mail: ss.greenservice@gmail.com
www.greenservice-wierusow.pl
tel. 694 817 914
powiat wieruszowski

Opis działalności usługi/produktów:
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się :
» działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni (pielęgnacja i utrzymanie ogrodów i parków
położenie trawników, odchwaszczanie i sprzątanie chodników koszenie pasów zieleni itp)
» zagospodarowanie terenów wokół nowo wybudowanych
budynkach mieszkalnych
» utrzymaniem porządków w budynkach (sprzątanie wewnątrz, wywóz śmieci itp)
» udostępnianiem pracownika
» kompleksowe utrzymanie muraw boisk trawiastych
» obsługą imprez kulturalno-sportowych.

Wykonuje zlecenia krótkoterminowe i sporadyczne.
Są to między innymi:

» pielęgnacja terenów zielonych i placów zabaw
» usługi sprzątania budynków (klatek schodowych) oraz po remontach (budowach)
» zagospodarowanie terenów wokół nowo wybudowanych
budynkach mieszkalnych
» położenie trawników
» kompleksowe utrzymanie boisk trawiastych(muraw) profesjonalnym sprzętem (kosiarka wrzecionowa DENNIS, kosiarka rotacyjna TORRO, aerator Wiedenmann, opryskiwacz,
zgrzebło, itd.)
» odchwaszczanie i sprzątanie chodników oraz koszenie pasów zieleni i poboczy kosiarką bijakową
» sprzątanie pomieszczeń biurowych profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji podłóg
» w okresie zimowym – kompleksowa obsługa lodowisk, odśnieżanie i posypywanie chodników własnym sprzętem –
piaskarką.
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Fundacja TROSKA
Fundacja Troska
ul. Stefana Batorego 64h, 96-100 Skierniewice
tel. 725 707 555
powiat miasto Skierniewice

Opis działalności usługi/produktów:
Co fundacja oferuje:
» Fizjoterapia dzieci, młodzieży, osób dorosłych niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością:
» zabiegi fizykalne
» rehabilitację ruchową
» masaże
» Gimnastyka korekcyjna – indywidualna rehabilitacja korekcyjna w celu zapobiegania i leczenie wad postawy
» Usługa (TUS) treningu umiejętności społecznych z osobami z różnym stopniem niepełnosprawności – umiarkowaną
i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami zachowania
» Terapia psychologiczna indywidualna, psychoedukacja rodzin
» Tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem,
» Przekwalifikowywanie zawodowe osób pozostających bez
pracy
» Organizowanie staży i praktyk dla młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem
» Sprzątanie terenów wewnętrznych: utrzymanie czystości
wewnątrz obiektów (biur)
» Dowolne usługi porządkowe wyżej nie umieszczone.
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Fundacja Jedność
Instytut Psychologii Stresu

Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej

Polska Izba Przemysłu Skórzanego
Polska Izba Przemysłu Skórzanego

Fundacja Jedność
Instytut Psychologii Stresu
ul. Brzezińska 5/6, 95-010 Stryków
www.redukujemystres.pl,
e-mail: biuro@redukujemystres.pl
tel. 510 774 727, 509 682 257

powiat miasto Łódź

powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
W ramach Instytutu z pasją tworzymy Program Redukcji
Stresu, dzieląc się narzędziami, które pomagają obniżyć stres.
Jako Instytut Psychologii Stresu prowadzimy badania naukowe
i duży projekt związany z Nowelizacją Ustawy w Prawie Pracy.
Chcemy zmienić nastawienie ludzi do stresu poprzez warsztaty
i szkolenia, włączając w to też masaż. Jesteśmy pomocni i użyteczni w powrocie pracowników do biur z pracy zdalnej. Jesteśmy w gotowości, by być wsparciem w tym okresie dla osób,
którym trudno jest się odnaleźć w tej sytuacji.
Nasze usługi: Szkolenie z Redukcji Stresu.
Głęboki relaks i energia w pracy. To szkolenie skierowane
zarówno do grup zorganizowanych w firmach, instytucjach jak
i do osób prywatnych. Zadbaj o minimalizację skutków stresu,
popraw kreatywność, zoptymalizuj wyniki. Pracujemy z małymi
i dużymi grupami. Czas trwania: 8 godzin. Uczestnicy podczas
szkolenia poznają następujące moduły: stresu, zdrowia, śmiechu, ruchu, komunikacji, medytacji, emocji, rozluźnienia.
Cel szkolenia: Rozpoznanie, czym jest stres, jakie są jego źródła i objawy. Poznanie, narzędzi pomagających radzić sobie ze
stresem. Wybór, wśród 8 modułów najbardziej odpowiednich
narzędzi. Uczymy się przez: Doświadczenie (praktyczne ćwiczenia), prezentację technik służących do redukcji stresu. Pracę
w małych grupach. Ćwiczenia z komunikacji. Dyskusję moderowaną.
Dla kogo? Dla pracowników pracujących pod dużą presją
czasu, doświadczających dużego poziomu stresu, pod obciążeniem, przemęczonych, przepracowanych jak również dla tych,
którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie na temat stresu
i sposobów radzenia sobie z nim.
Opinie: Kinga: „Metoda Patrzenia w Oczy bardzo mi się podobała, dobre doświadczenie”. Tomek: „Spokój, zadowolenie,
porcja energii, kilka pomysłów na swój stres”.
Warsztat z Redukcji Stresu. Głęboki relaks i energia w pracy.
Zaproś swoich pracowników do obniżenia poziomu stresu podczas regularnej praktyki. Dzięki regularnej praktyce pracownicy
będą odczuwać więcej spokoju, harmonii, wyciszenia, optymizmu. To z pewnością podniesie wibracje w Twojej firmie i wpłynie pozytywnie na wyniki.
Pracujemy z małymi i większymi grupami. Czas trwania: 2
godziny jednorazowo lub 20 min sesji online 5 razy w tygodniu.
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ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź
e-mail: sekretariat@pips.pl
www.pips.pl
www.facebook.com/wejdzwnaszaskore
tel. 42 636 12 21
fax 42 636 09 24
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Opis działalności usługi/produktów:
Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi to organizacja branżowa prowadząca swoją działalność na rzecz przemysłu skórzanego nieprzerwanie od 1989 roku.
Polska Izba Przemysłu Skórzanego wspiera swoich członków
poprzez współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi, instytucjami i organizacjami polskimi i międzynarodowymi zainteresowanymi rozwojem przemysłu skórzanego, podejmuje inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą
konkurencją, popularyzuje szkolnictwo zawodowe w sektorze
obuwniczo-skórzanym, jak również prowadzi szeroko pojęte
działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego, także
na arenie międzynarodowej. Członkami Polskiej Izby Przemysłu
Skórzanego są: producenci obuwia, skór, galanterii skórzanej,
producenci i dystrybutorzy środków pomocniczych do produkcji wyrobów skórzanych, jak również jednostki naukowo-badawcze.

Izba oferuje:
Ochronę i reprezentację sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej, promocję
polskich firm sektora skórzanego, możliwość nawiązania kontaktów handlowych.

Izba organizuje:
Misje gospodarcze połączone z wystawiennictwem targowym, spotkania branżowe służące konsolidacji sektora, szkolenia specjalistyczne dla branży.

Izba prowadzi:
Kampanie promocyjne i medialne promujące polskich producentów i podkreślające walory zdrowotnościowe i jakościowe polskiego obuwia, Klub Rzeczoznawców PIPS w specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana,
kaletnictwo, tapicerstwo, maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego,działania promocyjne na rzecz upowszechniania szkolnictwa zawodowego w przemyśle skórzanym/obuwniczym,
w tym filmy reklamowe, platformy e-learningowe, stały monitoring statystyczny sektora skórzanego, giełdę pracy w branży
skórzano-obuwniczej.
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Stowarzyszenie Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi,
Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Zakład Aktywności Zawodowej
RAWA MAZOWIECKA

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami
Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost

Zakład Aktywności Zawodowej Rawa Mazowiecka

ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
e-mail: pomost.s@poczta.fm
www.pomost-lodz.org
www.facebook.com/stowarzyszenie.pomost.lodz
tel. 42 632 08 66

ul. Katowicka 24 E,96-200 Rawa Mazowiecka
www.facebook.com/zazrawa
e-mail: zaz@spoldzielniarawa.pl
tel. 46 814 26 19, 506 044 858
powiat rawski

Opis działalności usługi/produktów:

powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Stowarzyszenie „Pomost” od 2015 roku prowadzi aktywną działalność w zakresie ekonomii społecznej, natomiast od
2016 r. posiada status przedsiębiorstwa społecznego.

W ramach swojej oferty proponuje usługi z zakresu:

» organizacji szkoleń i warsztatów – prowadzi działania edukacyjne z tematyki profilaktyki zdrowia psychicznego, radzenia
sobie ze stresem i trudnościami życiowymi, psychoedukacji,
a także z zakresu zarządzania wolontariatem oraz wdrażania
programów wolontarystycznych w placówce
» wynajmu pomieszczeń – dysponuje dwoma gabinetami psychologicznymi oraz małą salą szkoleniową, które udostępnia
na potrzeby działań innych ngo, na preferencyjnych warunkach. Pomieszczenia mieszczą się w Stowarzyszeniu „Pomost”, zlokalizowanym w centrum Łodzi
» usług leczniczych – oferuje wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz lekarskie w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego. Do poradni mogą zgłosić się osoby, które borykają się z trudnościami życiowymi, zmagają się z problemami
natury psychicznej oraz potrzebują wsparcia specjalistycznego
» usług księgowych – prowadzi działalność rachunkową, min.
księgowość dla ngo i firm, rozliczanie dotacji i dofinansowań
PFRON.

Zakład Aktywności Zawodowej powstał przy Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” w 2014 roku. Ma
na celu aktywizację osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W zakładzie zatrudnionych jest 15 osób z orzeczeniem oraz 5 osób z personelu w tym kierownik, pracownik administracyjny, dwóch instruktorów oraz fizjoterapeuta.
Zakład Aktywności Zawodowej wykonuje szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne.

Wykonuje:

» kartki okolicznościowe,
» wyroby z drewna oraz ze sklejki używając różnych metod
zdobnictwa
» wyroby z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Działalność Stowarzyszenia charakteryzuje się profesjonalizmem oraz indywidualnym i empatycznym podejściem do
klienta. Staramy się stworzyć miłą i przyjazną atmosferę, sprzyjającą przygotowaniu satysfakcjonującej usługi, zbudowaniu
pozytywnej relacji z interesariuszami oraz rozwojowi osobistemu naszych odbiorców.
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Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej

Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej

Spółdzielnia Socjalna TRIFOGLIO

Grupa INSPIRO Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna Trifoglio

Grupa INSPRO Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 132, 93-410 Łódź
e-mail: spoldzielniatrifoglio@gmail.com
tel. 42 616 06 20

Opis działalności usługi/produktów:
Spółdzielnia Socjalna TRIFOGLIO zajmuje się usługami kserograficznymi i poligraficznymi.
W swojej ofercie proponują:
» usługi ksero
» druk materiałów szkoleniowych
» przygotowanie materiałów reklamowych: długopisy, smycze, identyfikatory, itp.
» druk kalendarzy z logotypami
» druk ulotek
» porządkowanie dokumentacji na zlecenie
» sprzedaż materiałów biurowych.

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
e-mail: biuro@grupainspro.pl
www.grupainspro.pl
www.radypracownikow.info
tel. 42 630 17 49, 512 132 364

GRUPA

powiat miasto Łódź
Dostarczamy liderom biznesu, NGO i administracji publicznej wiedzy, narzędzi i kontaktów do kreowania zaufania, współpracy i… zysków.
Dziś największe sukcesy odnoszą ci, którzy obok inwestycji
w kapitał ludzki (np. szkolenia pracowników) i kapitał fizyczny
(np. nowoczesny sprzęt) inwestują również w kapitał społeczny.
Wiemy jak tworzyć przestrzeń, w której ludzie ufają sobie
i współpracują. W rezultacie otrzymujesz zyski (społeczne i finansowe), o których inni mogą tylko pomarzyć. Dzięki nam firmy, organizacje pozarządowe i miasta rozwijają się mądrzej.

Oferujemy:

» szkolenia dla rad pracowników. Dostarczamy wiedzę i narzędzia służące wzmacnianiu dialogu pracowników z pracodawcami
» audyty rowerowe BYPAD. Dzięki naszym narzędziom polityka transportowa miasta i regionu jest przyjazna mieszkańcom
» warsztaty, doradztwo, coaching, wsparcie w opracowaniu
koncepcji projektu czy pomysłu biznesowego dla liderów
NGO. Dzięki nam fundacje i stowarzyszenia w innowacyjny
sposób pozyskują fundusze na działalność.
To tylko wybrane elementy naszej oferty. Chcesz dowiedzieć
się, jak możemy Ci pomóc? Nic prostszego. Po prostu skontaktuj się z nami.
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Fundacja DZIELNIA
Fundacja Dzielnia
ul. Sportowa 17C, 98-220 Zduńska Wola
e-mail: biuro@fundacjadzielnia.pl
www.fundacjadzielnia.pl
www.facebook.com/Fundacja-Dzielnia
tel. 502 389 226
powiat zduńskowolski

Opis działalności usługi/produktów:
Prowadzimy dwa sklepy socjalne RAMPA: stacjonarny oraz
mobilny. Oba oferują produkty spożywcze
i przemysłowe, które są niezbędne w każdym gospodarstwie
domowym.
Wyróżnia nas to, że ceny produktów w sklepach RAMPA
są minimum 50% niższe niż ich ceny rynkowe. Są to produkty pełnowartościowe, ale z krótkim terminem przydatności do
spożycia lub użytku. W naszych sklepach nie każdy może robić
zakupy. Uprawniona grupa klientów obejmuje osoby o niskich
dochodach, seniorów po 70. roku życia oraz ludzi oraz którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na nagły
wypadek losowy.
Skąd pozyskujemy produkty do naszego sklepu? Ponieważ
mają one krótki termin ważności, przekazują nam je przedsiębiorcy: producenci i dystrybutorzy, którzy w przeciwnym razie
musieliby je po prostu wyrzucić. Nasze sklepy dają zatem drugie
życie produktom. Przeciwdziałamy marnowaniu żywności. Bardzo bliska jest nam idea zero waste.
Sprzedając dobre produkty bardzo tanio oraz integrując
społeczność powstałą wokół sklepów, pomagamy osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i samotnością z uwagi na niskie dochody, niezaradność życiową oraz podeszły wiek.
Działamy na terenie województwa łódzkiego. Sklep stacjonarny znajduje się w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza Sylli 1
(osiedle Karsznice). Sklep mobilny, którym jest specjalnie wyposażony i dostosowany do sprzedaży samochód dostawczy,
obsługuje gminy: Zduńska Wola, Zapolice, Szadek, Sędziejowice
oraz Łask.
Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z przedsiębiorcami, którzy chcieliby przekazywać, lub za symboliczną „złotówkę” sprzedawać produkty do naszego sklepu, jak i z samorządami gminnymi, które chciałyby swoim mieszkańcom umożliwić
kupno dobrych a bardzo tanich produktów.
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Zakład Aktywności Zawodowej
w Wieruszowie Stowarzyszenie
Integracyjne KLUB OTWARTYCH SERC

Stowarzyszenie Hospicjum
im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
Stowarzyszenie Hospicjum
im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach

Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie
Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc
ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów
e-mail: biuro@zazwieruszow.org.pl
tel. 627 607 307

ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
e-mail: biuro@hospicjumskierniewice.pl
tel. 505 401 362
powiat miasto Skierniewice

Opis działalności usługi/produktów:

powiat wieruszowski

Opis działalności usługi/produktów:
Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” prowadzi działalność
wytwórczo-usługową.

» usługi medyczne (opieka paliatywna w hospicjum domowym)
» prowadzenie wypozyczalni sprzętu medycznego (łóżka, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, balkoniki,
chodziki, kule)
» wolontariat.

Realizuje usługi z zakresu:
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Fundacja Labore Simul
uL. Zachodnia 70 lok. 216–218, 90-403 Łódź
e-mail: biuro@pl-fls.pl
www.pl-fls.pl
tel. 536 069 067
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja Labore Simul zajmuje się aktywizacją zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz promowaniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działając na terenie całego kraju oferujemy usługi:
» doboru personelu z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowiska pracy wskazane przez pracodawców
» szkolenia dla pracodawców z zakresu zarządzania zespołami
osób niepełnosprawnych
» szkolenia w zakresie pozyskiwania środków na tworzenie
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami
» szkolenia dla pracodawców w zakresie tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami
» szkolenia dla pracodawców w zakresie stosowania ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych
» szkolenia dla pracodawców w zakresie elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie do kosztów zatrudnienia
pracowników niepełnosprawnych
» w października 2021 r. zostanie udostępniony internetowy
portal pośrednictwa pracy.
Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021
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Zakład w ramach aktywizacji zawodowej realizuje zadania
w następujących działach: drukarsko-introligatorsko – rękodzielniczym, ceramicznym, w dziale konfekcjonowania oraz
dziale usług zleconych.
Dział drukarsko-introligatorsko-rękodzielniczy wykonuje
różnego rodzaju wydruki, zaproszenia, wizytówki, foldery, ulotki, kubki reklamowe i stroiki okolicznościowe (wianki, stroiki na
cmentarz i inne dekoracje).
Dział ceramiki zajmuje się tworzeniem ceramiki zarówno
użytkowej jak i artystycznej. Zdecydowana większość wyrobów
wykonywana jest ręcznie przez osoby z niepełnosprawnością.
Poddawane są one obróbce, pokrywane szkliwem, a następnie wypalane w piecach ceramicznych. W 2016 r. otrzymaliśmy
certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości Zakup prospołeczny. Produktem, który
otrzymał to wyróżnienie są donice ręcznie wykonywane, obrazujące pejzaż i zabudowę różnych regionów naszego powiatu
i okolic. Donice otrzymały również tytuł „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego” w konkursie o nagrodę gospodarczą
powiatu wieruszowskiego.
Dział konfekcjonowania realizuje stałe zlecenia w zakresie
konfekcjonowania wyrobów meblowych, dziewiarskich, kosmetyczno-chemicznych i nośników informacji (płyty CD, DVD).
Dział usług zleconych wykonuje prace zlecone przez różne podmioty zewnętrzne oraz indywidualne osoby w zakresie
utrzymania terenów zielonych, w tym: koszenia trawników,
przycinania żywopłotów. Prace te realizowane są jednorazowo,
okresowo i całorocznie. Dział realizuje również zlecenia z zakresu utrzymania porządku wewnątrz budynku.

Fundacja LABORE SIMUL

LA

» konfekcjonowania artykułów meblowych, dziewiarskich, kosmetyczno-chemicznych
» niszczenia dokumentów
» pielęgnacji terenów zielonych
» wykonywania produktów ceramicznych i rękodzielniczych.

PRACUJMY RAZEM
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Spółdzielnia Socjalna
PROMYK NADZIEI

Zakład Aktywności I Zawodowej
CARITAS Archidiecezji Łódzkiej

Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei

Zakład Aktywności I Zawodowej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej

ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
tel. 514 322 803
powiat opoczyński

Opis działalności usługi/produktów:
O 2014 r. spółdzielnia prowadzi sklep EkoDar zielarsko-medyczny w Opocznie.
W swojej ofercie ma zioła lecznicze, suplementy diety, produkty bezglutenowe, bezcukrowe, ekologiczne artykuły spożywcze i inne. Prowadzimy sprzedaż detaliczną w sklepie stacjonarnym oraz przez internet. Również wysyłamy przesyłki
za granicę.
Poza tym, spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w domu
zleceniodawcy. Obecnie mamy 35 podopiecznych z terenu
gminy Opoczno. Zatrudniamy w pełnym wymiarze czasu wykwalifikowane i doświadczone opiekunki. Usługi opiekuńcze
połączone są z usługą cateringową, poradami psychologicznymi,logopedycznymi, poradami prawnymi. Nasi zleceniodawcy
(podopieczni) również zakupują u nas gorący posiłek.
Działalność gospodarcza prowadzona jest również na płaszczyźnie edukacyjnej/szkoleniowej. Spółdzielnia posiada wpis
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru
Agencji Zatrudnienia. W ramach projektów unijnych prowadzimy szkolenia głównie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz pomagamy im poprzez staże zawodowe wyjść
na otwarty rynek pracy. Dla grup szkoleniowych świadczymy
usługę cateringową.
Spółdzielnia posiada w pełni wyposażone dwie sale szkoleniowe (na 30 osób) z zapleczem cateringowym. Sale wynajmowane są różnym podmiotom z całej Polski (ze Szczecina,
Lublina, Piły, Łodzi, Rzeszowa i innych miast) na prowadzenie
szkoleń zawodowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
Sale również wynajmowane są na przyjęcia rodzinne jak chrzciny, urodziny itp.

ul. Gogola 12, 92-513 Łódź
e-mail: zaz@zaz.com.pl; sklep@filcmania.pl
e-mail: cmentarze@zaz.com.pl
www.zaz.com.pl
www.filcmania.pl
facebook.com/zaz.com.plsuperON/
facebook.com/filcmania.plwyrobyzfilcu/
tel. 42 673 05 35; 603 341 200; 605 077 474
powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Zakład prowadzi działalność o charakterze usługowym a także działalność fizjoterapeutyczną i działalność społeczną.

Oferta zakładu obejmuje:

» usługi poligraficzne w tym projektowanie i druk dowolnych
materiałów reklamowych (wizytówek, ulotek, plakatów
itp.) oraz tworzone przy użyciu techniki laserowej kartki
okolicznościowe (świąteczne, imieninowe, urodzinowe, komunijne), a także zaproszenia i winietki ślubne i komunijne
dostępne w szerokiej gamie wzorów
» ksero kolorowe i czarno-białe, laminowanie, bindowanie
oraz produkcję pieczątek
» projektowanie systemów identyfikacji wizualnej firm oraz
wykonywanie różnych typów reklamy zewnętrznej (tablice
reklamowe, szyldy, rollup’y)
» znakowanie laserem gadżetów reklamowych (długopisy
i breloki)
» unikatowe produkty filcowe tworzone według autorskich
projektów. Odkrywamy współczesne oblicze filcu, a wśród
naszych produktów znajdują się ręcznie szyte torebki, etui
na telefony i laptopy, kolorowe zabawki z filcu, a także wykonywane przy użyciu techniki laserowej podkładki pod kubek i zastawę, świąteczne dekoracje i ozdoby filcowe oraz
personalizowane gadżety reklamowe dla firm tworzone też
zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Naszą filcową
ofertę prezentujemy na stronie prowadzonego przez nas
sklepu internetowego www.filcmania.pl
» co-packing (konfekcjonowanie usługowe)
» usługa opieki nad grobami: sprzątanie nagrobków, produkcja wiązanek okolicznościowych z kwiatów sztucznych.
Atutami zakładu jest rzetelny i profesjonalny zespół składający się przede wszystkim z osób niepełnosprawnych. Nie boimy się nowych lub nietypowych zleceń, a wszystkie prace wykonujemy z sercem i pasją. Działamy bez zbędnego pośpiechu,
ale z dbałością o szczegóły i jakość wykonania.
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Zakład Aktywności Zawodowej
ARGENTA w Łodzi

Fundacja RODZICE PRZYSZŁOŚCI

Zakład Aktywności Zawodowej Argenta w Łodzi

Fundacja Rodzice Przyszłości

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź
e-mail: poczta@aktywniwpracy.pl
www.aktywniwpracy.pl
tel. 42 649 91 63; 42 642 67 35

ul. Moniuszki 4A lok. 211, 90-111 Łódź
www.rodziceprzyszlosci.pl
e-mail: biuro@rodziceprzyszlosci.pl
tel. 732 262 010

powiat miasto Łódź

powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:

Opis działalności usługi/produktów:

ZAZ Argenta w Łodzi świadczy usługi utrzymania czystości
wewnątrz budynków, terenów zewnętrznych oraz zieleni.
Drobne prace manualne świadczymy na rzecz zakładów poligraficznych – składanie kartonów, szablonów, klejenie obwolut
itp.
Druk 3D – posiadamy drukarki 3D oraz skaner 3D i wykonujemy na potrzeby naszych klientów pełnowartościowe odwzorowywane na uszkodzonych częściach do maszyn i urządzeń
dostarczanych przez klientów. Możemy również produkować
na zlecenie elementy według dostarczonego wzoru lub sami
projektujemy pod potrzeby zainteresowanych.
Usługi pracowników administracyjnych dla firm polegają
głównie na obsłudze kancelaryjnej podmiotów, obsłudze poczty oraz sortowaniu i wprowadzaniu korespondencji do poszczególnych działów danej firmy.

Misją fundacji jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz
umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę, oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich
dzieci.
Tworzymy społeczność świadomych rodziców, ponieważ
wierzymy, że lepszy świat stworzymy tylko wtedy, kiedy uda
nam się wychować dobre, mądre, zdrowe i pełne miłości, szczęśliwe dzieci.
Mamy nadzieję, że nowoczesna, przystępna forma zastosowanych narzędzi wzbudzi zainteresowanie i zachęci do zdobywania wiedzy. Staramy się pomóc rodzicom mądrze i świadomie wpływać na rozwój dzieci.
Zapraszamy do zapoznania się z nowoczesnymi materiałami
edukacyjnymi przygotowanymi przez ekspertów.
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Rawsko–Bialska Spółdzielnia Socjalna
Rawsko–Bialska Spółdzielnia Socjalna
ul. Katowicka 24E, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail: biuro@spoldzielniarawa.pl
tel. 46 814 26 19
powiat rawski

Opis działalności usługi/produktów:

BUDOWNICTWO,
DOM I OGRÓD

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” prowadzi działalność wpisującą się w następujące gałęzie:
» usługi ogólnobudowlane
» usługi hydrauliczne, elektryczne i wodno-kanalizacyjne
» konserwacja instalacji gazowych i wentylacyjnych
» prowadzi pogotowie techniczne 24h
» usługi sprzątające i pielęgnacja terenów zielonych wycinka
rębakowanie
» segregacja i odbiór odpadów komunalnych
» obsługa i konserwacja koszy na terenie miasta
» dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
» gastronomia i catering – dożywianie dzieci w szkołach
i przedszkolach, organizacja imprez okolicznościowych oraz
wizyt studyjnych
» zarządzanie słupami ogłoszeniowymi, reklama

90

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021

Informator Podmiotów Ekonomii Społecznej
Województwa Łódzkiego 2021

91

Budownictwo, dom i ogród

Budownictwo, dom i ogród

Fundacja GŁOWA DO GÓRY

Stowarzyszenie
INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW

Fundacja Głowa do góry

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków

ul. Ogrodowa 1, 95-010 Dobra
e-mail: lukaszbaleja@gmail.com
tel. 607 606 414

ul. Piotrkowska 41/2, 90-410 Łódź
e-mail: biuro@sirp.pl
www.sirp.pl
tel. 42 296 55 87

powiat zgierski

Opis działalności usługi/produktów:
Fundacja „Głowa do góry” stała się przedsiębiorstwem społecznym jesienią 2016r. i od tego czasu rozpoczęła działalność
gospodarczą w branży remontowo-budowlanej. Ekonomizacja
Fundacji pozwoliła na stabilizację działań i uniezależnienie się
od konkursowych źródeł dofinansowań. Zamiarem Fundacji po
przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne jest sukcesywne
zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.
Fundacja zatrudnia na pełen etat 8 osób, które zostały
przeszkolone do wykonywania pracy na różnego rodzaju stanowiskach w budownictwie. Specjalizują się w zamówieniach
publicznych, wykonują szereg usług budowlanych dla instytucji,
firm i osób prywatnych.
Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie branży
budowlanej, zasięg – województwo łódzkie. Wykonują każdy
rodzaj robót budowlanych zaczynając od projektów ,poprzez
roboty budowlane, montaże wszelkiego rodzaju instalacji , kończąc na pracach wykończeniowych, robotach ziemnych i brukarskich.
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powiat miasto Łódź

Opis działalności usługi/produktów:
Celem stowarzyszenia jest:
» tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej zwiększającej
uczestnictwo obywateli w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia im godnego życia
» działanie na rzecz zaufania społecznego i podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie aktywnych i świadomych swych praw i wolności obywateli.
Stowarzyszenie w swojej działalności zajmuje się:
» Przeprowadzaniem remontów
» mieszkań
» pomieszczeń gospodarczych
» czyszczenie mieszkań.
» Prowadzi usługi transportowe
» przewozy towarów
» przeprowadzki.
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