nazwa PS

adres

telefon

email

adres strony internetowej

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
CENTRUM ZABAW PRZYGODA

Plac Wolności 1
89-320 Wysoka

721 479 084

karolina.lisowska09@interia.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
DZIAŁAJMY RAZEM

ul. Poznańska 35A
64-761 Krzyż Wlkp.

795 928 338

MarcinFilipczak6072007@wp.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
GARDEN-HOUSE

ul. Kręta 10
64-730 Miały

607 983 195

joanna.nawrot82@gmail.com

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BREI
MAR

Margońska Wieś 19
64-830 Margońska Wieś

728 812 013
728812021

breimar@wp.pl

www.brei-mar.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CERAMIK

ul. Kościelna 9
64-830 Margonin

506 363 160

asiaherec@wp.pl

www.spoldzielniaceramik.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NOWE
HORYZONTY

ul. Zygmunta Starego 1
64-920 Piła

791 904 722

nowe.horyzonty@op.pl

http://nowehoryzonty.info/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNE
SZANSE

Gajewo 35
64-700 Gajewo

784 833 475

rowne.szanse@op.pl

http://www.rowneszanse.spoldzielnie.org/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STARA
ŁUBIANKA

ul. Kościuszkowców 2A
64-932 Stara Łubianka

600023799
731 471 071

ss.staralubianka@wp.pl

http://www.pierogizestarejlubianki.pl/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŚWIT
DOBRY

Dźwierszno Małe 56
89-310 Łobżenica

609 200 914

switdobry@wp.pl

http://switdobry.pl/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
WSPÓLNY SUKCES

ul. Janowiecka 98/A
62-100 Wągrowiec

790 208 455

wspolnysukces@wp.pl

http://wspolnysukces.spoldzielnie.org/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA
PIŁA

ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

602 297 920

zielona.pila@wp.pl

www.zielonapila.pl

MANUFAKTURA DOBRYCH USŁUG
SP. Z O. O.

ul. Dąbrowskiego 8D
64-920 Piła

669 500 131
607 060 521

m.d.u.produkcja@gmail.com

www.manufaktura.pila.pl

FUNDACJA CENTRUM
AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

ul. Krańcowa 2
64-930 Szydłowo

501 017 723

cao@onet.eu

http://www.rarus.eu/

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU
CENTRUM WSZECHŚWIATA

ul. Powstańców Wlkp. 39
64-730 Rosko

790 799 290

fundacjacentrumwszechswiata@gmail.com

http://fundacjacentrumwszechswiata.pl/

opis działalności
W ofercie Centrum znajdują się: warsztaty tematyczne, przyjęcia
urodzinowe, sala zabaw wraz z mini kawiarnią, animacje u klienta
podczas eventów i uroczystości rodzinnych czy baliki i zabawy
taneczne.
Filarem Spółdzielni są usługi utrzymania i pielęgnacji terenów
zielonych, ale również zajmuje się sprzątaniem terenów
zewnętrznych, pracami porządkowymi wew. budynków, remontami
na zew. i wew., jak również świadczy usługi „złotej rączki”.
Działalność Spółdzielni obejmuje: ciesielstwo i dekarstwo,
wykańczanie wnętrz, usługi naprawcze „złotej rączki”, handel i
transport drewnem, zakładanie i pielęgnację terenów zielonych
oraz prace porządkowe doraźne i abonamentowe.
Spółdzielnia oferuje usługi związane z wykańczaniem mieszkań i
domów, w tym m.in.: docieplanie budynków, tynkarstwo
elewacyjne, gipsowanie, malowanie, podwieszanie sufitów,
glazurnictwo, montaż drzwi i okien, stawianie ścianek działowych.
Oferta Spółdzielni obejmuje: druk i haftowanie na produktach
reklamowych, zdobienie ceramiki, pielęgnacją zieleni oraz usługi
remontowo-budowlane.
W ofercie Spółdzielni znajdują się: usługi fizjoterapeutyczne,
gastronomiczne i cateringowe (w formule prowadzenia "Kawiarni
Dworcowa" na Dworcu PKP Piła Główna) oraz opieka nad ludźmi
starszymi i chorymi.
Działalność Spółdzielni obejmuje: sprzedaż ceramiki oraz wyrobów
rękodzielniczych, pielęgnację terenów zielonych, usługi sprzątające
oraz usługi rehabilitacyjne (m.in. masaże, refleksoterpię
"Stara Łubianka" to przede wszystkim produkcja i sprzedaż
smacznych pierogów (m.in. na wyspie pierogowej znajdującej się w
Galerii Handlowej VIVO w Pile), warsztaty kulinarne dla dzieci oraz
usługi budowlane (w tym prace na wysokościach).
Spółdzielnia specjalizuje się w produkcji naturalnych wyrobów
masarskich, cateringu dla odbiorców indywidualnych oraz
grupowych, a także w organizacji przyjęć w trudnych warunkach i
ciekawych miejscach.
Spółdzielnia zajmuje się wykonywaniem ogrodzeń, sprzątaniem
budynków, porządkowaniem grobów, pielęgnacją terenów
zielonych, usługami remontowo-budowlanymi, produkcją ozdób
oraz montażem wiązek kablowych.
Głównym fundamentem Spółdzielni są usługi pielęgnacji terenów
zielonych, jak również usługi sprzątania specjalistycznego wew. i na
zewnątrz budynków, usługi remontowo-budowlane oraz prace
porządkowe w przestrzeni miejskiej.
Spółka działa w branży krawieckiej świadcząc usługi projektowania i
wykonania haftu maszynowego, zajmując się produkcją eko-toreb i
plecako-worków, jak również obrusów i pościeli dla branży
hotelarskiej i gastronomicznej.
Przy Fundacji działa PS „KAYAK OK” zajmujące się pielęgnacją
terenów zielonych, wypożyczaniem kajaków oraz organizacją
spływów na rzekach Północnej Wlkp. i Pomorza obsługiwanych
przez wykwalifikowanych instruktorów turystyki kajakowej.
Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży oferując naukę biegłego
czytania, organizując urodziny z eksperymentami, półkolonie, a
także pobudzając młodzież do aktywności poprzez samodzielne
tworzenie projektów społecznych.

FUNDACJA IM. JANA BANACHA

ul. Szkolna 4
64-850 Kruszewo

882 895 344

biuro@farmawita.pl

www.farmawita.pl

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA

ul. Widokowa 1
77-400 Złotów

519 723 793
512 977 766

kontakt@fundacjazlotowianka.pl

http://www.fundacjazlotowianka.pl/
www.zlotowiankahelp.pl

FUNDACJA ROZWOJU PÓŁNOCNEJ
WIELKOPOLSKI

ul. Krańcowa 2
64-930 Szydłowo

501 017 723

FUNDACJA CATCH UP

ul. Janowiecka 8
62-100 Wągrowiec

FUNDACJA SOWELO

ul. Różana Droga 1a
64-920 Piła

729 606 416

BEAT IT SP. Z O.O.

Dzierżążno Małe 62
64-730 Wieleń

691 941 725

606912714

Filarem aktywności Fundacji jest dystrybucja i sprzedaż zdrowej,
ekologicznej i świeżej żywności pochodzącej od lokalnych
producentów. Odbywa się to w ramach Klubu Zakupowego
„Lokalne -Ulubione - Bezpieczne”.
Fundacja zajmuje się produkcją i sprzedażą MobileRów trójkołowych rowerów dla osób z niepełnosprawnościami,
prowadzeniem sklepiku internetowego z fundacyjnymi gadżetami
oraz portalu pomocowego zlotowiankahelp.pl.
Przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi sprzątające i
porządkowe oraz pielęgnacji terenów zielonych.

http://www.catch-up.pl/

Fundacja Catch Up świadczy specjalistyczne usługi biurowe,
związane z przygotowywaniem dokumentów oraz zajmuje się
organizacją szkoleń. Kolejnym kierunkiem rozwojowym Fundacji
jest renowacja mebli, jak również produkcja drapaków dla kotów.

biuro@sowelo.net.pl
sklep@eco-india.pl

http://www.sowelo.net.pl/
http://www.eco-india.pl/

PS „Eco-India” działające przy Fundacji zajmuje się internetową
sprzedażą hurtową i detaliczną oferując hinduską naturalną
żywność, naturalne suplementy i kosmetyki oraz akcesoria
odzieżowe, takie jak jedwabne szale indyjskie.

info@beatit.tv

www.beatit.tv

Spółka prowadzi lekcje gry na instrumentach muzycznych, zajmuje
się marketingiem muzycznym i sprzedażą akcesoriów muzycznych.

fundacja.catch.up@gmail.com

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ARKADIO

Ul. Osiedle Smolary 1
64-820 Szamocin

696 174 053

spn.s.arkadioszamocin@op.pl

https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielniasocjalna-Arkadio-Szamocin-2285098788278416/

Spółdzielnia została powołana, by świadczyć w regionie: usługi
cateringowe (dla szkół, przedszkoli, osób prywatnych); usługi
pielęgnacji terenów zieleni (dla JST - koszenie trawników, cięcie
żywopłotów i drzew, odchwaszczanie rabat, nasadzenie itp.) oraz
dla osób prywatnych (pielęgnacja ogrodów); usługi sprzątania
niespecjalistycznego budynków i obiektów (dla JST i osób
prywatnych).

FUNDACJA WIĘCEJ Z ŻYCIA

Osiedle Przy Skrzyżowaniu
Rzek 1A/6
62-100 Wągrowiec

511 093 888

fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl

www.wiecej-z-zycia.pl

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu opieki nad osobami
starszymi oraz asystentury nad osobami z niepełnosprawnościami.

http://https//www.facebook.com/Fundacja-FabrykaDobra-107467054110303/

Fundacja zajmuje się produkcją obrazów i wielkoformatowych
powierzchni w technologii szkła laminowanego, organizuje catering
towarzyszący wystawom sztuki i nie tylko w Hotelu TARCZA w Pile
oraz świadczy usługi pielęgnacji zieleni.

FUNDACJA FABRYKA DOBRA

FUNDACJA NIEZALEŻNI

FUNDACJA DRAWSKIE KAJAKI

STOWARZYSZENIE
KLINIKA JEŹDZIECKA
ODDZIAŁ W STAWNICY

ul. Młodych 30
64-920 Piła

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

Przesieki 26
64-920 Piła

Stawnica 27
77-400 Złotów

506 121 996

794 993 008

506 169 933

608 667 057

pawel.ladzinski@opusdesign.pl

e.perlinska@eprojekty.info

W ramach działalności Fundacja świadczy usługi z zakresu: prac
administracyjnych, sekretarskich, biurowych, zarządczych,
doradztwa informatycznego, rekrutacji oraz rozliczania projektów
unijnych.

info@drawskie-kajaki.pl

http://drawskie-kajaki.pl/

Fundacja świadczy usługi noclegowe (w tym camping) i
gastronomiczne blisko natury - Drawieńskiego Parku Narodowego.
W ramach rekreacji w swojej ofercie ma także organizowanie
spływów kajakowych.

www.klinikakonie.pl

Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem: jazd konnych,
hipoterapii, treningów w paraujeżdzeniu i parapowożeniu dla osób
z niepełnosprawnościami, ale także dla osób pełnosprawnych;
obozów jeździeckich; kolonii i półkolonii "w siodle".

klinika.konie@interia.pl

