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Wstęp

Usługi, które świadczą podmioty ekonomii spo-

łecznej tworzą społecznie odpowiedzialny ry-

nek pracy. Rynek oparty nie tylko na handlowej 

wymianie, ale także zrównoważonym rozwoju, 

uczciwości, trosce o człowieka oraz jego lokal-

ne środowisko.

Sektor ekonomii społecznej niestety wciąż jesz-

cze jest kojarzony w sposób stereotypowy: tro-

chę z filantropią, trochę z pomocą społeczną, 

a trochę - z wysiłkiem ludzi dobrej woli. Często 

krzywdząco uważany za „ubogiego krewnego” 

tradycyjnego biznesu, którego produkty i usłu-

gi nie charakteryzuje solidna jakość i które ku-

powane są wyłącznie ze względu na cele spo-

łeczne.

Niniejszy katalog, który prezentuje produk-
ty wytworzone przez mazowieckie podmioty 
ekonomii społecznej udowadnia, że produkty 
te są nie tylko pełnowartościowe, ale często 
unikatowe i bezkonkurencyjne, a wartość spo-
łeczna ich zakupu tylko podkreśla ich rynko-
wą przewagę. To najlepszy dowód na to, że ry-

nek produktów wytworzonych przez podmio-

ty ekonomii społecznej jest godną konkurencją 

dla klasycznego biznesu, w której dodatkowo 

zyskuje sprzedający, kupujący oraz cała lokal-

na społeczność.

Korzystanie z produktów i usług, za którymi 
stoją przedsiębiorstwa społeczne to szczegól-
ne wyzwanie dla firm, które w swojej strategii 

działania sięgają po rozwiązania mieszczące się  
w ramach społecznej odpowiedzialności bizne-
su (CSR). Takie postępowanie wymusza rozwój 

gospodarki rynkowej i komercjalizacja kolejnych 

przestrzeni życia społecznego, które powodują, 

że standardy odpowiedzialnego biznesu muszą 

być implementowane w coraz to nowych obsza-

rach. Jednym z nich jest bez wątpienia ekonomia 

społeczna.

Podmioty ekonomii społecznej, które tworzą 

ten sektor, mogą przybierać formę: spółdzielni 

socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, sto-

warzyszeń oraz fundacji prowadzących odpłat-

ną działalność gospodarczą, a także zakładów 

aktywności zawodowej, centrów integracji spo-

łecznej, czy w końcu warsztatów terapii zajęcio-

wej. w wydawnictwie, które zatytułowaliśmy 
„Katalog rozmaitości mazowieckiej ekonomii 
społecznej” prezentujemy państwu niektóre 
z nich, jakie staraliśmy się dobrać tak, aby po-
kazać w „małej pigułce” szeroką gamę pro-
duktów, jakie wytwarza ten sektor. Znajdzie-
cie w nim m.in. nie tylko oryginalne,  w więk-
szości wytworzone ręcznie produkty, ale rów-
nież informację o przedsiębiorstwach społecz-
nych, które świadczą usługi  gastronomiczne  
z klasą i na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, 

że zechcecie Państwo bliżej przyjrzeć się tym 

produktom, poznać ich wytwórców i nawiązać 

z nimi współpracę. Z taką intencją oddajemy  

w Wasze ręce ten katalog, będąc głęboko prze-

konanymi, że naprawdę warto do niego zajrzeć! 

Wydział Ekonomii Społecznej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – wy-

dawca „Katalogu rozmaitości mazowieckiej eko-

nomii społecznej” jest rzecznikiem rozwoju eko-

nomii społecznej na Mazowszu. Jego zadaniem 

- w pierwszej kolejności - jest przekazywanie wie-

dzy na temat co to jest ekonomia społeczna i na 

czym polega społeczna odpowiedzialność bizne-

su. Właściwe zrozumienie korzyści płynących ze 

stosowania strategii CSR, ma bezpośredni wpływ 

na rozwój społeczności lokalnych, wzrost konku-

rencyjności oraz kształtowanie pozytywnego wi-

zerunku firm aktualnie działających na rynku.

Jednym z elementów, szeroko rozumianej pro-

mocji ekonomii społecznej, jest wyróżnienie Ma-

zowieckiej Marki Ekonomii Społecznej ustanowio-

ne przez Samorząd Województwa Mazowieckie-

go, promujące i wspierające integrację interesów 

przedsiębiorstw społecznych z biznesem. Poka-

zuje ono korzyści płynące z takiej współpracy,  

w postaci kreowania nowych miejsc pracy, popra-

wiania jakości życia ludzi i wywierania bezpośred-

niego wpływu na otoczenie biznesowe firm odpo-

wiedzialnych społecznie. Mazowiecka Marka Eko-

nomii Społecznej stara się upowszechniać warto-

ści ekonomii społecznej nie tyko wśród potencjal-

nych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale  

i w ich otoczeniu – społecznym, biznesowym i in-

stytucjonalnym. Współczesna interpretacja spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu jest bowiem 

ściśle zintegrowana z koncepcją zrównoważo-

nego i trwałego rozwoju ekonomii społecznej na 

Mazowszu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR)

Definicja CSR Komisji Europejskiej
“CSR to odpowiedzialność przedsiębiorstw za 

ich wpływ na społeczeństwo.

Poszanowanie dla mającego zastosowanie pra-

wodawstwa, a także dla układów zbiorowych po-

między partnerami społecznymi, jest warunkiem 

wstępnym wypełniania zobowiązań wynikają-

cych z tej odpowiedzialności. Aby w pełni wypeł-

niać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powin-

ny dysponować mechanizmem integracji kwestii 

społecznych, środowiskowych, etycznych i tych 

związanych z prawami człowieka, jak i proble-

mów konsumentów ze swoją działalnością oraz 

podstawową strategią, w ścisłej współpracy z za-

interesowanymi stronami, w celu:

• maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości  

 dla ich właścicieli/udziałowców i innych  

 zainteresowanych stron i społeczeństwa jako  

 całości;

• rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich  

 możliwych negatywnych skutków”.

Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 doty-

cząca społecznej odpowiedzialności przedsię-

biorstw, KOM (2011) 681.

Obszar współpracy pomiędzy biznesem a sektorem pozarządowym

Działalność
gospodarcza

II sektor

Działalność
społeczna

III sektor

CSR

ekonomia
społeczna
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Przykładowe działania CSR,  
które można prowadzić  
w ramach ekonomii społecznej
(na podstawie dobrych praktyk)

•	 zamawianie produktów i usług w podmio-
tach ekonomii społecznej;

• nawiązywanie współpracy pomiędzy szeroko 
rozumianym biznesem a przedsiębiorstwami 
o charakterze społecznym w kwestiach han-
dlowych, wzajemnych doświadczeń oraz wy-
miany know-how;

• dawanie możliwości i szansy zatrudnienia 
osobom z niepełnosprawnościami oraz oso-
bom wykluczonym lub zagrożonym wy-
kluczeniem społecznym (tzw. zatrudnianie 
wspierane);

• organizacja oraz prowadzanie praktyk zawo-
dowych dla osób uczestniczących w proce-
sie aktywizacji zawodowej (praktyczna nauka 
zawodu);

• edukacja w zakresie możliwości przekwali-
fikowania się i poszukiwania nowych miejsc 
pracy (dla osób przewidzianych do zwolnie-
nia, zagrożonych zwolnieniem lub tych, które 
utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy);

• wsparcie Inkubatorów Przedsiębiorczości - 
organizacja wspólnych projektów realizowa-
nych na rzecz społeczności lokalnej, wsparcie 
w postaci grantów przeznaczanych na roz-
wój przedsiębiorczości społecznej;

• zaangażowanie pracowników firmy w wo-
lontariat pracowniczy polegający na świad-
czeniu różnego rodzaju prac na rzecz pod-
miotów ekonomii społecznej. Pracowni-
cy dają swój czas, umiejętności i zdolności  
i dzięki temu rozwijają swoje talenty w innych  

dziedzinach. Firma może wspierać pracowni-
ka w tych działaniach – w zależności od swej 
kultury organizacyjnej: delegując go jako wo-
lontariusza w czasie pracy, przekazując po-
moc rzeczową lub okazując wsparcie logi-
styczne lub finansowe;

• nieodpłatne świadczenie dla organizacji po-
zarządowych – usług doradczych, podatko-
wych i audytorskich;

• współpraca ze społecznością lokalną na 
rzecz zrównoważonego rozwoju; podejmo-
wanie działań proekologicznych mających na 
celu aktywizację społeczności lokalnych oraz  
pozytywną zmianę w sposobach gospoda-
rowania zasobami środowiska oraz poprawę 
wizerunku miejscowości;

• organizacja konkursów na najlepszą pra-
cę dyplomową, kierowanych do studentów  
i wykładowców uczelni; ocena innowacyjno-
ści rozwiązań, poziomu technicznego wyko-
nania oraz  możliwości wdrożeń w praktyce;

• wspieranie sportu paraolimpijskiego; 

• wykorzystanie dostępnych mediów do 
ukształtowania lub zmiany postaw czy za-
chowań danej grupy, bądź np. zwiększenia jej 
poziomu świadomości w jakimś zakresie  (ak-
cje edukacyjne, projekty związane z dziele-
niem się dobrymi praktykami itp.);

• dzielenie się z organizacją pozarządową (np. 
jakąś fundacją) zyskami ze sprzedaży pro-
duktów oznaczające realne wsparcie jej dzia-

łalności.
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Krótko o podmiotach ekonomii społecznej

Centra integracji społecznej to pod-

mioty tworzone przez sektor publicz-

ny oraz instytucje niepubliczne, któ-

rych celem jest reintegracja społeczno-zawodo-

wa osób zagrożonych wykluczeniem społecz-

nym. Podmioty te nie mają osobowości praw-

nej, w związku z czym funkcjonują jako jednostki 

wyodrębnione w instytucjach lub organizacjach, 

które je utworzyły. Między centrami, a uczestni-

kami prowadzonych zajęć, nie ma stosunku pra-

cy. Uczestnicy mają status osób bezrobotnych,  

a od centrum otrzymują świadczenie integracyjne 

w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

organizacje pozarządowe (z ang. 

non-government organization, w skró-

cie: NGO) - to wszystkie podmioty, 

które nie są organami lub jednostkami podległy-

mi administracji publicznej (rządowej i samorzą-

dowej) oraz których działalność nie jest nastawio-

na na osiąganie zysku. Przepisy prawa pozwalają 

jednak organizacjom pozarządowym (m. in. sto-

warzyszeniom i fundacjom) na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej lub odpłatnej, ale nie sta-

ją się one w ten sposób podmiotami działający-

mi w celu osiągnięcia zysku, a więc nie przesta-

ją być organizacjami pozarządowymi w rozumie-

niu ustawy.

przedsiębiorstwa społeczne to pod-

mioty ekonomii społecznej, które pro-

wadzą działalność gospodarczą lub 

odpłatną pożytku publicznego mającą na celu ak-

tywizację zawodową osób z problemami na ryn-

ku pracy z powodu wieku, karalności lub niepeł-

nosprawności. Przedsiębiorstwa te nie prywaty-

zują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządza-

ne w sposób partycypacyjny. Listę takich przed-

siębiorstw prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych 

umożliwiają zawodową i społeczną re-

habilitację osób niepełnosprawnych 

oraz niewidomych przez pracę we wspólnie pro-

wadzonym przedsiębiorstwie. Zatrudniają osoby 

niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarko-

wanym, z tzw. schorzeniami specjalnymi. 

Spółdzielnie socjalne to podmio-

ty gospodarcze, łączące w sobie ce-

chy przedsiębiorstwa oraz organizacji 

pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię 

socjalną od spółki jest przede wszystkim pierw-

szeństwo celów społecznych nad maksymali-

zacją zysku. Głównym celem spółdzielni jest za-

pewnienie pracy swoim członkom. Mogą ją zało-

żyć osoby należące do ściśle określonych w usta-

wie grup wykluczonych lub zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym (bezrobotne, bezdomne, 

uzależnione, dotknięte chorobą psychiczną, zwol-

nione z zakładów karnych lub niepełnosprawne) 

oraz osoby prawne - organizacje pozarządowe, 

jednostki samorządu terytorialnego, czy kościel-

ne osoby prawne. Przepisy wymagają, aby spół-

dzielnia została założona przez co najmniej 3 oso-

by (docelowo minimum 5),  a nie więcej niż 50 (z 

wyjątkiem spółdzielni powstałych z przekształceń 

spółdzielni inwalidzkich).

Spółdzielnie pracy pozwalają na or-

ganizację wspólnej produkcji towarów 

lub świadczenia usług. Oprócz działal-

ności gospodarczej mogą prowadzić działalność 

społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swo-

ich członków oraz ich środowiska. Spółdzielnie 

pracy mają osobowość prawną. Ich charaktery-

styczną cechą jest prowadzenie przedsiębiorstwa 

w oparciu o osobistą pracę jego członków oraz 

obowiązek nawiązania stosunku pracy z wszyst-

kimi członkami spółdzielni.  Spółdzielnię pracy 

może założyć co najmniej 10 osób fizycznych (nie 

muszą być to osoby zagrożone wykluczeniem 
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społecznym). Wyjątkiem są spółdzielnie produk-

cji rolnej, do których założenia wystarczy 5 osób.

Spółki z o.o. non-profit to przedsię-

biorstwa, w którym wspólnicy łączą 

swój kapitał po to, by osiągnąć wspól-

ne cele. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, 

spółka z o.o. może mieć inne cele, niż osiąganie 

zysku, np. cele społeczne. Dlatego niektóre spół-

ki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą pro-

wadzić działania w zakresie pożytku publicznego. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wo-

lontariacie określa, że spółka z o.o. non profit jako 

podmiot ekonomii społecznej: nie może prowa-

dzić działalności w celu osiągnięcia zysku, a ca-

łość dochodu musi przeznaczyć na realizację ce-

lów statutowych. Nie może też przeznaczać zy-

sku do podziału pomiędzy swoich udziałowców  

i pracowników.

warsztaty terapii zajęciowej są wy-

odrębnionymi organizacyjnie i finan-

sowo placówkami stwarzającymi oso-

bom z niepełnosprawnościami niezdolnym do 

podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecz-

nej i zawodowej niezbędną do podjęcia zatrud-

nienia. Uczestnicy wtz-ów muszą posiadać orze-

czenie o niepełnosprawności. Warsztaty terapii 

zajęciowych są finansowane w 90 proc. ze środ-

ków PFRON i w 10 proc. ze środków samorzą-

dowych. Mogą  też pozyskiwać środki z innych 

źródeł m.in. w postaci dotacji samorządowych,  

darowizn od organizacji pozarządowych i osób 

prywatnych oraz sponsorów. Działalność warsz-

tatów jest działalnością o charakterze niezarob-

kowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży pro-

duktów i usług wykonanych przez uczestni-

ków warsztatów przeznacza się w porozumieniu  

z uczestnikami na pokrycie wydatków związa-

nych z ich integracją społeczną.

Zakłady aktywności zawodowej pro-

wadzą rehabilitację społeczną i zawo-

dową osób niepełnosprawnych (tzw. 

obsługowo-rehabilitacyjną) oraz działalność go-

spodarczą. Nie są samodzielną formą prawną, 

tylko organizacyjnie i finansowo wydzieloną jed-

nostką, która uzyskała status zakładu aktywno-

ści zawodowej. Może je utworzyć: gmina, po-

wiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organiza-

cja społeczna, której celem jest rehabilitacja spo-

łeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Za-

kłady mogą korzystać z korzystnego systemu do-

finansowania ze środków Państwowego Fundu-

szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

samorządu terytorialnego. Dochody z działalno-

ści gospodarczej oraz zwolnień podatkowych za-

kładu muszą być przeznaczone w całości na fun-

dusz zakładowy.

Od 2019 roku do grupy podmiotów 

ekonomii społecznej wchodzą tak-

że koła gospodyń wiejskich posia-

dające osobowość prawną oraz zakłady pracy  

chronionej.

•	 osób długotrwale bezrobotnych;
•	 absolwentów centrów lub klubów integracji 

społecznej;
•	 osób z niepełnosprawnościami;
•	 osób uzależnionych od alkoholu lub innych 

używek;
•	 osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 

50. roku życia, posiadających status osób 
poszukujących pracy;

•	 osób usamodzielnianych po pieczy;
•	 bezdomnych realizujących indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności;
•	 osób opuszczających zakłady karne po 

odbyciu kary;
•	 uchodźców.

Ekonomia społeczna jest dla:
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Kupujmy świadomie i odpowiedzialnie

Jeszcze nie tak dawno uważano, że natura jest 

nieskończenie odnawialna. Dzisiaj wiemy, że 

jest TAKA tylko wtedy, kiedy o nią dbamy. Je-

śli chcemy traktować naszą planetę jak nasz 

dom, a miejsce, w którym żyjemy jak naszą 

małą Ojczyznę, to powinniśmy dbać o  środo-
wisko naturalne, a zrównoważony rozwój trak-
tować jako istotny aspekt odpowiedzialności 
społecznej każdego przedsiębiorstwa. Chcąc 
żyć bardziej świadomie, odpowiedzialnie, 
mieć wpływ na otoczenie i na to co robimy, 
chcemy zachęcić państwa do podejmowania 
przemyślanych decyzji konsumenckich, któ-
re mogą mieć wpływ na rozwiązywanie kon-
kretnych problemów społecznych. Podkreśla-

jąc rolę jaką pełni w naszej gospodarce przed-

siębiorczość społeczna, chcemy też zwrócić 

uwagę na to, jak ważne są relacje ludzi biznesu 

z odbiorcami ich produktów i usług. Mając na 

względzie rozwój lokalnej społeczności chce-

my zainteresować Państwa przedsiębiorstwami 

społecznymi, w których wypracowany zysk jest 

reinwestowany w rozwój pracowników oraz ich 

środowiska.

Rolą przedsiębiorstw społecznych nie jest 
konkurowanie na rynku z dużymi, doświad-
czonymi przedsiębiorstwami. Ich powołanie 
to wypełnianie niszy. Pojawianie się tam, gdzie 

wiele zależy od kreatywności lidera i takiej or-

ganizacji oferowanych usług, żeby ludzie ku-

powali je chętniej i częściej. Sprowadza się to  

w praktyce do rozwiązywania konkretnych pro-

blemów występujących w lokalnych środowi-

skach. O ile „normalny” biznes dąży do reali-

zacji celów i maksymalizacji zysku, o tyle firmy  

– w domyśle „społeczne” – są przedsiębiorstwa-

mi, których głównym celem jest pomoc drugie-

mu człowiekowi. Intensyfikują korzyści społecz-

ne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, 

pomagają osobom z niepełnosprawnościami  

i długotrwale bezrobotnym. Są specyficzną for-

mą działalności gospodarczej, która łączy gru-

powe bądź indywidualne zaangażowanie, z na-

uką podstaw biznesu i prospołeczną funkcją in-

tegrowania ludzi. Niektóre z nich oraz to - czym  

się zajmują, chcielibyśmy zaprezentować Pań-

stwu w niniejszej publikacji.

Wybierając produkty w sklepie, zwracamy uwa-

gę na wiele rzeczy: cenę, informację o składzie, 

czy certyfikatach. To ważne kryteria, od których 

zależy, które produkty trafią do naszego koszy-

ka, a które pozostaną na sklepowej półce, czy 

wieszaku. Coraz częściej sięgamy też po pro-

dukty polskich producentów, bo dzięki temu 

mamy poczucie, że wspieramy rodzimą gospo-

darkę. Warto przy tym pamiętać, że zakupy to 

nie tylko końcowy produkt, ale cała droga, któ-

rą przebywa produkt – od głowy twórcy poczy-

nając, poprzez projekt, materiały z których jest 

wykonany, a na procesie produkcji, transporcie 

i opakowaniu kończąc. A przecież na końcu tej 

Przedsiębiorstw społecznych wokół nas 

jest całe mnóstwo. Kawiarnie, w których 

pracują osoby z autyzmem czy niepeł-

nosprawnością intelektualną, jadłodajnie  

i bistra zatrudniające osoby wychodzące 

z bezdomności czy bezrobotne, centra in-

tegracji społecznej przyuczające do pracy 

krawca, florysty, czy spawacza, fundacje 

lub stowarzyszenia, które w ramach pro-

wadzonej działalności gospodarczej dają 

zajęcie seniorom. To takie miejsca na biz-

nesowej mapie naszego kraju, w których 

liczy się nie tylko zysk, ale i ludzie.
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drogi jest jeszcze coś takiego jak „kultura kon-

sumpcyjna”. To właśnie dzięki niej decydujemy 

się wypić wyśmienitą kawę w kawiarni, w której  

zatrudnione są osoby niepełnosprawne inte-

lektualnie (https://pl-pl.facebook.com/klubo-

kawiarnia.pozyteczna/), zjeść smaczny, domo-

wy obiad w jadłodajni, w której pracują osoby 

wychodzące z bezdomności (http://czerwony-

rower.otwartedrzwi.pl/), czy kupić oryginalną 

torbę uszytą przez osobę przyuczającą się do 

zawodu (http://otwarteserce.pl/). Podejmuje-

my tę decyzję odpowiedzialnie i świadomie, bo 

wiemy, że stoi za nią przedsiębiorstwo społecz-

ne, które dając pracę zagrożonym wyklucze-

niem społecznym stara się w ten sposób roz-

wiązać konkretny problem lokalny. 

Jeśli dzięki takiemu postrzeganiu, biznes za-

cznie upatrywać w podmiotach ekonomii spo-

łecznej nie konkurentów, a partnerów bizneso-

wych, to takie włączenie przedsiębiorstw spo-

łecznych do głównego nurtu gospodarki może 

okazać się najskuteczniejszą formą ich wspie-

rania.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej w Polsce jest zarejestrowanych po-

nad 1200 podmiotów ekonomii społecznej. We-

dług innych źródeł monitorujących przedsię-

biorczość społeczną, takich podmiotów może 

być nawet 3000. Na samym Mazowszu działają 

74 przedsiębiorstwa społeczne. 
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Katalog 
PRODUKTóW
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BIżUTERIA
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Bransoletka na rękę 
z zawieszką sowa

Wykonana z kamieni półszlachetnych w kolorze różowym, z zawieszką przedstawiającą 
sowę. Na gumce, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do wielkości nadgarstka. 
Opakowanie w postaci woreczka, zamykanego przez ściągnięcie sznurka.

Produkt rękodzieła artystycznego, unikatowy  
i wykonany ręcznie (handmade).

Zakład aktywności Zawodowej  
pracownia Rzeczy Różnych SYNapSIS
      ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra
      512 345 163 (Kierownik ZAZ)
      sklep@pracowniasynapsis.pl
      www.pracowniasynapsis.pl
      facebook.com/PracowniaSynapsis







15

CERAMIKA
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Ceramiczna patera  
oraz spodek

Wykonane z jasnej gliny i wylepiane w gipsowej 
formie przedmioty rękodzieła artystycznego, 
dwukrotnie wypalane w wysokiej temperaturze, 
szlifowane i szkliwione. Patera w kolorze bordowym, 
a spodek w barwach: bordowej i niebieskiej. 

Oba przedmioty mogą być ciekawymi elementami 
dekoracyjnymi każdego wnętrza. Opakowanie 
tekturowe: pudełko z papierowym siankiem.

Produkty unikatowe, wykonane ręcznie (handmade).

Zakład aktywności Zawodowej  
pracownia Rzeczy Różnych SYNapSIS
      ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra
      512 345 163 (Kierownik ZAZ)
      sklep@pracowniasynapsis.pl
      www.pracowniasynapsis.pl
      facebook.com/PracowniaSynapsis
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Ceramiczna miska

Wykonana z jasnej gliny i wylepiana w gipsowej formie, dwukrotnie wypalana w wysokiej 
temperaturze, szlifowana i szkliwiona.

Na zewnątrz w kolorze morskim, od wewnątrz z ukształtowanymi żłobieniami w barwach 
kości słoniowej. Może stanowić ciekawy element dekoracyjny zarówno nowoczesnego, 
jak i tradycyjnego wnętrza. 

Opakowanie tekturowe: pudełko z papierowym siankiem.

Przedmiot rękodzieła artystycznego, unikatowy, wykonany ręcznie (handmade).

Zakład aktywności Zawodowej  
pracownia Rzeczy Różnych SYNapSIS
      ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra
      512 345 163 (Kierownik ZAZ)
      sklep@pracowniasynapsis.pl
      www.pracowniasynapsis.pl
      facebook.com/PracowniaSynapsis



18

Mozaika ceramiczna 
(kafelek)

Doskonale sprawdzi się jako obrazek, podstawka pod garnek lub jako element dekoracyjny. 
Powstała z materiałów wykonanych w pracowni SYNAPSIS. Wypiekana i szkliwiona.  
W końcowym etapie produkcji zafugowana. Wykonana na podkładce drewnianej: 17 x 17 cm.

Produkt rękodzieła artystycznego, unikatowy i wykonany ręcznie (handmade).

Zakład aktywności Zawodowej  
pracownia Rzeczy Różnych SYNapSIS
      ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra
      512 345 163 (Kierownik ZAZ)
      sklep@pracowniasynapsis.pl
      www.pracowniasynapsis.pl
      facebook.com/PracowniaSynapsis
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Ażurowy świecznik 
oraz patera

Oryginalne i przyciągające spojrzenia produkty ceramiczne pokryte szkliwem,  
w oryginalnym kolorze patynowanej miedzi. Ich kolorystyka oraz wzór dodadzą 
charakteru każdemu wnętrzu. Umieszczona w świeczniku lub na paterze świeca,  
dzięki płomieniowi tworzy ciekawe refleksy. 

Oba przedmioty mogą być doskonałymi prezentami na każdą okoliczność.

Produkty rękodzieła artystycznego, unikatowe i wykonane ręcznie (handmade).

Fundacja leny grochowskiej
      ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
      25 644 14 64
      537 886 019
      kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl
      www.fundacjalenygrochowskiej.pl
      facebook.com/fundacjalenygrochowskiej
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Misa ceramiczna

Nowoczesna, o lekko surowym wyglądzie misa nada kolorytu niejednemu wnętrzu.

Naczynie zostało podwójnie wypalone i pokryte szkliwem spożywczym, dzięki czemu 
jest bezpieczne w kontakcie z żywnością. Gładka struktura z głęboką, rubinową 
czerwienią wewnątrz, w połączeniu z naturalnym kolorem gliny na zewnątrz naczynia, 
sprawia wrażenie bardzo nowoczesnej, a zarazem naturalnej formy. Świetnie sprawdzi 
się w zestawieniu z innymi kolorowymi misami z tej serii oraz równie energetycznymi 
świecznikami ażurowymi.

Szczegóły produktu:   
wysokość - ok. 7 cm  
szerokość - ok. 15 cm

Produkty rękodzieła artystycznego,  
unikatowe i wykonane ręcznie (handmade).

Fundacja leny grochowskiej
      ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
      25 644 14 64
      537 886 019
      kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl
      www.fundacjalenygrochowskiej.pl
      facebook.com/fundacjalenygrochowskiej







23

GASTRONOMIA
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Przedsiębiorstwo Społeczne  

„Gospoda Jaskółeczka”
Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne powstałe w Radomiu z inicjatywy 
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”. Pierwsza  
na Mazowszu gospoda zatrudniająca osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi,  
dla których praca jest szansą na udział w życiu społecznym.

Oferuje:

•	obiady domowe - Bistro 
•	Catering (do 180 osób)
•	Imprezy okolicznościowe: rodzinne, szkolenia firmowe, spotkania biznesowe

Przygotowuje „przerwy kawowe” z ciastem własnej roboty, lekkie śniadaniowe przekąski 
oraz dwudaniowe obiady. Posiłki podawane są w podgrzewaczach, w formie bufetu lub  
na półmiskach wraz z porcelanową zastawą. W ramach usługi - również dekoracja stołów. 

Posiada doświadczenie w układaniu menu dostosowanego do miejsca i rodzaju imprezy.

przedsiębiorstwo Społeczne  
„gospoda Jaskółeczka”
      ul. Królowej Jadwigi 15, 26-617 Radom
      789 188 730
      prezes@jaskoleczka.pl
      www.jaskoleczka.pl
      facebook.com/Gospoda.Jaskoleczka.Radom



2525

Klubokawiarnia  

Pożyteczna

Klubokawiarnia to gościnne miejsce, w którym pracują osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną. Można się tutaj spotkać, zjeść śniadanie lub lunch, posłuchać dobrej 
muzyki, zorganizować przyjęcie urodzinowe, czy obejrzeć ciekawą wystawę 
fotograficzną lub malarską. W kawiarni można zjeść lunch i śniadanie, które jest 
serwowane cały dzień. W menu: pierogi z mięsem, soczewicą, szpinakiem i serem  
lub pierogi z serem na słodko.

Na gości codziennie czekają świeże ciasta, wypiekane na miejscu. W ofercie: ciasto 
śliwkowe, torty, sernik, tarta mango, tarta słodko-słona oraz wyśmienita pavlowa  
z jeżynami i granatem. Do picia - aromatyczne kawy: americano, latte, cappucino  
i espresso ze szklaneczką zimnej, górskiej wody oraz herbata jesienna z suszonymi 
jabłkami lub zimowa z mandarynkami, cytryną pomarańczą i malinami.

Klubokawiarnia pożyteczna
      ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa
      666 206 163
      klubokawiarnia.pozyteczna@gmail.com
      www.klubokawiarniapozyteczna.pl
      facebook.com/klubokawiarnia.pozyteczna
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Kuchnia  
Czerwony Rower

Kuchnię Czerwony Rower prowadzi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, tworząc warunki  
i przestrzeń rozwoju dla osób, które pragną osiągnąć życiową stabilizację i powrócić  
do samodzielnego życia. Pracują tutaj osoby z niepełnosprawnościami  
oraz wychodzące z kryzysu bezdomności.

Kuchnia ma w ofercie:
•	 zestawy obiadowe
•		usługi cateringowe
•		przyjęcia / imprezy
•		własne wypieki
•		wynajem lokalu
•		dostawę

Kuchnia Czerwony Rower to jakość, ceny na każdą kieszeń,  
niepowtarzalna atmosfera, ale przede wszystkim  
- pasja i idea gotowania z misją.

Kuchnia Czerwony Rower

      ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
      514 080 471  
      a.olek@otwartedrzwi.pl
      www.czerwonyrower.otwartedrzwi.pl
      facebook.com/kuchnia.czerwony.rower
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Pierogarnia  

„U Aniołów” 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Oferuje: obiady domowe, catering, spotkania rodzinne, biznesowe.

„U Aniołów” można skosztować nie tylko kilkunastu rodzajów pysznych pierogów  
z mięsem, kapustą, grzybami, soczewicą, kaszą gryczaną, fasolą, kukurydzą, różnymi 
rodzajami sera, szpinakiem, jak również tradycyjnych polskich zup: żurku, chłodnika, 
rosołu, pomidorowej czy krupniku, spróbować placka po węgiersku lub znakomitego 
sernika czy szarlotki. 

„Pierogarnia” prowadzi również catering dietetyczny pod nazwą „Mimochodem  
- Polska Kuchnia Pudełkowa”, w ramach której realizowane są zamówienia dla osób 
indywidualnych i firm dostarczane bezpośrednio „pod drzwi”. 

pierogarnia „u aniołów” Caritas Diecezji warszawsko-praskiej
      Pl. Szembeka 8, 04-314 Warszawa (Praga Południe)
      608 692 309
      ul. 11-Listopada 40, lok. 54, 03-436Warszawa (Praga Północ)
      516 269 401
      Menedżer: Jowita Pietrak tel. 660 61 00 22
      www.pierogarniauaniolow.caritas.pl
      facebook.com/pierogarniauaniolowcaritas
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Spółdzielnia Socjalna 

„Kto rano wstaje”
Spółdzielnia socjalna osób prawnych. Oferuje zatrudnienie osobom z różnych grup 
wykluczenia społecznego: bezdomnym, uzależnionym, po terapiach w ośrodkach leczenia 
uzależnień oraz niepełnosprawnym. 

W swojej ofercie ma usługi cateringowe dla firm: przerwy kawowe i lunch (w formie bufetu 
szwedzkiego), organizowane podczas szkoleń i konferencji. Obsługuje również imprezy 
masowe, realizując catering okolicznościowy na wesela, chrzciny, komunie oraz inne 
imprezy okolicznościowe. Dostarcza także posiłki dietetyczne dla seniorów.

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
      ul. żytnia 1A, 01-014 Warszawa
      793 501 396 
      Menedżer: Wojciech Jóźwiak
      ktoranowstaje@caritasaw.pl
      www.caritasaw.pl/placowki/spoldzielnia-socjalna
      facebook.com/Sdzielnia-Socjalna-Kto-Rano-Wstaje-112081333903075
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Restauracja  

„Różany Gościniec”

Restaurację prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, 
Zatrudnia pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które bardzo 
dobrze sprawdzają się w pracy jako obsługa kelnerska, pomoc kuchenna oraz pomoc 
techniczna.

„Różany Gościniec” oferuje: 
 •	 organizację imprez okolicznościowych (przyjęcia z okazji chrztu świętego,   
  urodzinowe, imieninowe, itp.) 
 •	 obsługę imprez plenerowych
 •	 catering dla placówek oświatowych
 •	 catering dla firm
 •	 catering dla klientów indywidualnych

W menu restauracji można znaleźć dania mięsne z drobiu, wieprzowiny, wołowiny  
i jagnięciny, a także ryby, pierogi robione ręcznie, zupy, makarony i przekąski.

Restauracja „Różany gościniec”
      ul. Zagłoby 2, 26-600 Radom
      48 332 18 46
      stowarzyszenie@razem.radom.pl
      www.rozanygosciniec.pl
      facebook.com/RozanyGosciniec

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
      ul. żytnia 1A, 01-014 Warszawa
      793 501 396 
      Menedżer: Wojciech Jóźwiak
      ktoranowstaje@caritasaw.pl
      www.caritasaw.pl/placowki/spoldzielnia-socjalna
      facebook.com/Sdzielnia-Socjalna-Kto-Rano-Wstaje-112081333903075
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Fundacja  

„Praca dla Niewidomych” 

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład aktywności zawodowej, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. 
W Stanisławowie funkcjonuje dział rolniczy, produkcji wyrobów mrożonych oraz 
gastronomiczny. Gastronomia realizuje zamówienia zarówno dla klientów indywidualnych, 
jak i firm. Dania serwowane przez zakład wyróżniają się tym, że są produkowane  
z najwyższej jakości składników, częściowo wyprodukowanych w jego gospodarstwie 
rolnym. Do produkcji używane są tylko naturalne składniki, bez konserwantów i innych 
dodatków funkcjonalnych. W ofercie: różne rodzaje pierogów (z kapustą i grzybami,  
z mięsem, soczewicą, szpinakiem, białym serem, brzoskwinią i borówką), paszteciki  
(z pieczarką i mięsem oraz pieczarką i serem), a także wyroby cukiernicze (ciastka  
z powidłami, z brzoskwinią i z makiem).

Fundacja „praca dla Niewidomych”  
Rolniczy Zakład aktywności Zawodowej

      Stanisławowo 9, 09-210 Drobin
       24 260 23 47,  519 179 918 (zamówienia)
      rzaz@fpdn.org.pl
      www.stanislawowo.pl
      facebook.com/Rolniczy-Zaklad-Aktywnosci-Zawodowej-dla-Niewidomych-185914858150627
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Powiatowe Centrum 
Integracji Społecznej  
w Legionowie

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie prowadzi bar „RaBarBar” 
w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz zajmuje się zaopatrzeniem 
cateringowym legionowskich placówek oświatowych. Realizuje także zamówienia 
firmowe i indywidualne (z dowozem na miejsce) oraz obsługą imprez  
okolicznościowych. W karcie – w większości dania kuchni polskiej.

powiatowe Centrum Integracji Społecznej w legionowie
      ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo
      22 732 15 58
      biuro@cis.legionowski.pl
      www.cis.legionowski.pl
      facebook.com/PCISwL
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Different 

Restauracja w ciemności

Restauracja Different to jedyny w Polsce lokal gastronomiczny, w którym spożywa się 
dania w całkowitej ciemności, a goście obsługiwani są przez niewidomych kelnerów. 
Serwowane są głównie dania kuchni europejskiej fusion. Całość przygotowywana 
w bardzo staranny sposób, z zachowaniem zasad slow food. Restauracja  Different 
to idealne miejsce na wyjątkowe, niekonwencjonalne spotkanie firmowe lub romantyczną 
randkę. Lokal dysponuje przestrzenią bankietową dla  50 osób w sali głównej oraz 
12 miejscami w sali VIP. Restauracja jest działalnością gospodarczą Fundacji Pomocy 
Rodzinie „Człowiek w potrzebie”, z której zyski przeznaczone są na cele statutowe 
fundacji, a w szczególności na wsparcie ubogich rodzin. 

Kuchnia proponuje zestawy w trzech wariantach: 
 •	 zestaw mięsny
 •	 zestaw rybny
 •	 zestaw wegański

Different Restauracja w ciemności

      al. Jerozolimskie 123A/I piętro (Atlas Tower), 
      02-017 Warszawa 
      533 123 123
      info@restauracjadifferent.pl
      www.restauracjadifferent.pl
      facebook.com/restauracjadifferent







35

KOMPOZYCJE
KWIATOWE
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Kompozycje 
florystyczne

Kompozycje florystyczne, w których podkład stanowi malowana na biało wiklina  
i wplecione w nią sztuczne kwiaty, dobrane kolorystycznie i wysublimowane w smaku. 
Doskonałe elementy dekoracyjne każdego wnętrza lub przygotowane w określonym celu 
np. jako wiązanka nagrobna. Wielkość, kolorystyka oraz forma – na zamówienie.

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Pudełko z różami

Artystyczna kompozycja wykonana ze sztucznych róż, w eleganckim, finezyjnym  
pudełku przewiązanym kokardą. Piękny element dekoracyjny każdego wnętrza  
i znakomity prezent.

Spółdzielnia Socjalna REDuaR
      ul. Alojzów 5, 27-100 Iłża
      spoldzielnia-reduar@wp.pl

pracownia artystyczna

      Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom
      536 056 036
      pracownia@reduar.pl
      www.pracownia.reduar.pl
      facebook.com/spoldzielniasocjalna.reduar
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Kompozycja 
florystyczna z różami

Wiązanka wykonana ze sztucznych róż w kolorze czerwonym. Na podkładzie w postaci 
wikliny malowanej na biało i przewiązana czerwoną kokardą. Wyrazisty element 
dekoracyjny. Wielkość, kolorystyka kwiatów oraz kształt kompozycji może uwzględniać 
indywidualne życzenia klienta.

Spółdzielnia Socjalna REDuaR
      ul. Alojzów 5, 27-100 Iłża
      spoldzielnia-reduar@wp.pl

pracownia artystyczna

      Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom
      536 056 036
      pracownia@reduar.pl
      www.pracownia.reduar.pl
      facebook.com/spoldzielniasocjalna.reduar
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KOSZULKI
SPORTOWE
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Koszulki sportowe (w tym również  
reklamowe) wykonywane na zamówienie. 
W dowolnych kolorach i z nadrukiem. Dla 
różnych dyscyplin sportu, lig biznesowych 
– amatorskich i zawodowych. Fachowe 
doradztwo i pomoc w dobraniu odpowiedniej 
marki i technologii, by realizacja odpowiadała 
wymaganiom i możliwościom Klienta. 
Zamówienia dla Klientów indywidualnych, 
ale także agencji reklamowych, jednostek 
samorządowych czy placówek edukacyjnych. 
Wysoka jakość, trwałość i dokładne 
odwzorowanie barw z projektu.

Spółdzielnia Socjalna 4SMaRt
      ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa
      22 102 1977
      poczta@4smart.pl
      www.4smart.pl
      https://www.facebook.com/4smartpl

Spółdzielnia Socjalna – gadżety
      22 102 19 14
      725 420 420

Sklep piłkarski – Sprzęt Sportowy 
      22 102 1955
      724 420 420, 725 420 420
      poczta@pilkarskisklep.pl
      www.pilkarskisklep.pl

Salon Sprzedaży  
– trofea Sportowe i Biznesowe
      22 102 1977
      661 644 644, 663 644 644
      poczta@pucharowo.pl
      www.pucharowo.pl

Koszulki  
sportowe
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MASKOTKI
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Maskotki Tulisie
Skrzat Helpik 

(magentowy)

Sympatyczna rodzina maskotek Tulisiów, oryginalnych 
i niepowtarzalnych w formie, wykonanych ręcznie 
(handmade) z filcu i wypełnionych ścinkami watoliny 
i/lub gąbki. W różnych rozmiarach, w spokojnych, 
pastelowych kolorach. Mogą stanowić ciekawy element 
dekoracyjny nowoczesnych wnętrz mieszkalnych, 
nadając im niebanalnego charakteru.

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Skrzat Helpik 
(magentowy)

Skrzat - maskotka, wykonany rękami 
seniorów z najwyższej jakości materiałów 
takich jak: polar, flausz, flanela, dżersej  
i tkanina jednołożyskowa oraz najwyższej 
jakości nici. Wszystkie materiały użyte 
przy tworzeniu Helpik’a pochodzą od 
polskich producentów, co gwarantuje ich 
doskonałą jakość i wytrzymałość. Starannie 
i pieczołowicie przygotowany wykrój oraz 
ręczna praca seniorów - wolontariuszy 
sprawiła, że powstało piękne i niepowtarzalne 
dzieło, pełne miłości i dobrej energii tych, 
którzy go przygotowali. Maskotka jest 
symbolem dobrego ducha domu. Od chwili, 
kiedy pojawiła się na polskim rynku, zrobiła 
zawrotną karierę. Jest zamawiana nie tylko  
w Polsce, ale i w Europie oraz USA. 
Znakomity prezent dla singli, jak i osób 
starszych na każdą okazję (urodziny, imieniny, 
ślub itp.). Zysk pochodzący ze sprzedaży 
skrzatów Helpik’ów przeznaczany jest  
na pomoc seniorom - członkom 
Stowarzyszenia AS.

Wymiary Skrzata Helpik’a - 80 cm długości

Waga Skrzata Helpik’a - 0,50 kg

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock
      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Skrzat - maskotka, wykonany rękami seniorów  
z najwyższej jakości materiałów takich jak: polar, 
flausz, flanela, dżersej i tkanina jednołożyskowa 
oraz najwyższej jakości nici. Wszystkie materiały 
użyte przy tworzeniu Helpik’a pochodzą od 
polskich producentów, co gwarantuje ich 
doskonałą jakość i wytrzymałość. Starannie 
i pieczołowicie przygotowany wykrój oraz 
ręczna praca seniorów - wolontariuszy sprawiła, 
że powstało piękne i niepowtarzalne dzieło, 
pełne miłości i dobrej energii tych, którzy go 
przygotowali. Maskotka jest symbolem dobrego 
ducha domu. Od chwili, kiedy pojawiła się na 
polskim rynku, zrobiła zawrotną karierę. Jest 
zamawiana nie tylko w Polsce, ale i w Europie 
oraz USA. Znakomity prezent dla singli, jak 
i osób starszych na każdą okazję (urodziny, 
imieniny, ślub, rocznica itp.). Zysk pochodzący  
ze sprzedaży skrzatów Helpik’ów  
przeznaczany jest na pomoc seniorom  
- członkom Stowarzyszenia AS.

Wymiary Skrzata Helpik’a - 80 cm długości

Waga Skrzata Helpik’a - 0,50 kg

Skrzat Helpik
(orange)

Stowarzyszenie na Rzecz  
wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
      791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Skrzat i Skrzacina 
Helpik’owie  
(para ślubna)

Skrzat - maskotka, wykonany 
rękami seniorów z najwyższej 
jakości materiałów takich jak: polar, 
flausz, flanela, dżersej i tkanina 
jednołożyskowa oraz najwyższej 
jakości nici. Wszystkie materiały użyte 
przy tworzeniu Helpika pochodzą od 
polskich producentów, co gwarantuje 
ich doskonałą jakość i wytrzymałość. 
Starannie i pieczołowicie przygotowany 
wykrój oraz ręczna praca seniorów  
– wolontariuszy sprawiła, że powstało 
piękne i niepowtarzalne dzieło, pełne 
miłości i dobrej energii tych, którzy go 
przygotowali. Maskotka jest symbolem 
dobrego ducha domu. Od chwili, kiedy 
pojawiła się na polskim rynku, zrobiła 
zawrotną karierę. Jest zamawiana nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie oraz 
USA. Znakomity prezent dla singli, 
jak i osób starszych na każdą okazję 
(urodziny, imieniny, ślub, rocznica 
itp.). Zysk pochodzący ze sprzedaży 
skrzatów Helpik’ów przeznaczany 
jest na pomoc seniorom – członkom 
Stowarzyszenia AS.

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Helpik – breloczek

Skrzat – breloczek, wykonany 
rękami seniorów z najwyższej 
jakości materiałów takich jak: 
polar, flausz, flanela, dżersej  
i tkanina jednołożyskowa oraz 
najwyższej jakości nici. Wszystkie 
materiały użyte przy tworzeniu 
Helpik’a pochodzą od polskich 
producentów, co gwarantuje ich 
doskonałą jakość i wytrzymałość. 
Maskotka-breloczek jest 
symbolem dobrego ducha domu. 
Od chwili, kiedy pojawiła się na 
polskim rynku, zrobiła zawrotną 
karierę. Jest zamawiana nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie oraz 
USA. Oryginalny gadżet  
z zawieszką umożliwiającą 
przymocowanie do kluczy, 
plecaka czy torby. Zysk 
pochodzący ze sprzedaży 
maskotek przeznaczany jest  
na pomoc seniorom – członkom 
Stowarzyszenia AS.

Stowarzyszenie na Rzecz  
wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
      791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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OPAKOWANIA
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Opakowanie dekoracyjne na czekoladki merci lub inny prezent, wykonane z papieru, 
ręcznie, z niesamowitą pieczołowitością i dbałością o szczegóły (handmade). 
W pastelowych kolorach. Znakomicie podkreśla wyjątkowy charakter prezentu. Forma 
wykonywana na zamówienie, na konkretną okazję: chrzest, pierwszą komunię, ślub, 
urodziny itp.

Opakowanie 
prezentowe

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Opakowania tekturowe

Opakowania kartonowe dla klientów z branży spożywczej, chemicznej i innych. 
Projektowane na zamówienie. Różne wielkości i kształty. Także opakowania  
z tektury falistej oraz worki papierowe.

Spółdzielnia Inwalidów CHEgoS
      ul. Lipowa 52, 08-300 Sokołów Podlaski
      25 781 20 24 
      chegos@wp.pl
      www.chegos.pl
      https://www.facebook.com/SpoldzielniaInwalidowChegos
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PUCHARY
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Statuetka (ryba)
Statuetka przedstawiająca figurę ryby, odlana z metalu. Może być oryginalnym trofeum 
zawodów wędkarskich, hobbystycznych czy sportowych. Możliwość wykonania w różnych 
kolorach (srebrne, złote brązowe), z elementami w kolorach: czerwonym,  białym, czarnym 
lub żółtym. Do figurki można dołączyć spersonalizowaną tabliczkę. Wykonana z olbrzymią 
dbałością o szczegóły, bez jakichkolwiek defektów i odkształceń. Pokrywana warstwą 
galwaniczną, pełniącą funkcję ozdobną i ochronną. 

Spółdzielnia może wykonać każdy autorski projekt Klienta.

Spółdzielnia Socjalna 4SMaRt
      ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa
      22 102 1977
      poczta@4smart.pl
      www.4smart.pl
      https://www.facebook.com/4smartpl

Spółdzielnia Socjalna – gadżety
      22 102 19 14
      725 420 420

Sklep piłkarski – Sprzęt Sportowy 
      22 102 1955
      724 420 420, 725 420 420
      poczta@pilkarskisklep.pl
      www.pilkarskisklep.pl

Salon Sprzedaży  
– trofea Sportowe i Biznesowe
      22 102 1977
      661 644 644, 663 644 644
      poczta@pucharowo.pl
      www.pucharowo.pl
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Statuetka okolicznościowe robiona 
na zamówienie. W trzech rodzajach: 
odlewana, szklana (plastikowa) lub 
drewniana. Odlewana charakteryzuje 
się solidną konstrukcją i jest tworzona 
za pomocą matryc. Szklana – jedyna 
w swoim rodzaju, z grawerem, można 
na nią nanieść zwykłą grafikę, grafikę 
3D, tekst lub grawerunek. Drewniana  
jest wytrzymała, lekka, stylizowana  
na produkt w stylu retro. 

Statuetki (nagrody) wyróżniają 
się wyjątkową precyzją oraz 
szczegółowością wykonania.  
Są idealne, zarówno dla starszych 
koneserów, jak i młodszych 
uczestników wydarzeń. Najczęstszy 
wybór konsumenta to statuetki 
plastikowe, produkt idealny dla 
indywidualistów. Odznaczają się 
nietuzinkowym kształtami oraz 
bogatą paletą kolorów. Poza tym są 
tanie, lekkie i wytrzymałe.

Salon Sprzedaży   
– trofea Sportowe i Biznesowe
      22 102 1977
      661 644 644, 663 644 644
      poczta@pucharowo.pl
      www.pucharowo.pl

Statuetka 
okolicznościowa

Spółdzielnia Socjalna 4SMaRt
      ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa
      22 102 1977
      poczta@4smart.pl
      www.4smart.pl
      https://www.facebook.com/4smartpl

Spółdzielnia Socjalna – gadżety
      22 102 19 14
      725 420 420

Sklep piłkarski – Sprzęt Sportowy 
      22 102 1955
      724 420 420, 725 420 420
      poczta@pilkarskisklep.pl
      www.pilkarskisklep.pl
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Puchar (trofeum)
Puchar sportowy, wykonany z metalu, z możliwością  umieszczenia na nim nadruku lub 
tabliczki okolicznościowej. W sklepie Pucharowo.pl można znaleźć szeroki wybór trofeów 
sportowych różnych rodzajów, które zaspokoją najbardziej wybredne gusta. 

W ofercie – puchary sportowe różnych typów i gabarytów, wykonane z plastiku, stali 
lub szkła. Urozmaicona kolorystyka i niestandardowe kształty. Także dedykowane 
konkretnym dyscyplinom sportu.

Spółdzielnia Socjalna 4SMaRt
      ul. Grochowska 178/184, 04-357 Warszawa
      22 102 1977
      poczta@4smart.pl
      www.4smart.pl
      https://www.facebook.com/4smartpl

Spółdzielnia Socjalna – gadżety
      22 102 19 14
      725 420 420

Sklep piłkarski – Sprzęt Sportowy 
      22 102 1955
      724 420 420, 725 420 420
      poczta@pilkarskisklep.pl
      www.pilkarskisklep.pl

Salon Sprzedaży  
– trofea Sportowe i Biznesowe
      22 102 1977
      661 644 644, 663 644 644
      poczta@pucharowo.pl
      www.pucharowo.pl
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SPOżYWCZE
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Naturalny  
Olej Rzepakowy

Składniki 

Olej z nasion rzepaku tłoczony na zimno. Do 
wyprodukowania litra oleju Witamina Ducha potrzeba  
ok. 3 kg nasion tej rośliny.

termin przydatności do spożycia: Wszystkie oleje 
w olejarni Witamina Ducha tłoczone są małymi partiami. 
Oznacza to, że Olej rzepakowy nie stoi na półce, tylko 
zostanie wytłoczony na świeżo. Olej, który otrzymasz, 
będzie miał maksymalnie kilka dni. Jego przydatność 
to 6 miesięcy od daty wytłoczenia, niezależnie od daty 
otwarcia. Data przydatności do spożycia znajduje się  
na etykiecie.

przechowywanie: Olej rzepakowy można przechowywać 
w temperaturze pokojowej – około 20 stopni Celsjusza

Dostępność: Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do 
czwartku, tak aby nasze oleje nie spędzały w transporcie 
weekendów, tylko jak najszybciej docierały do Ciebie.

Kraj pochodzenia ziaren: Polska

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha
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Olej z ostropestu tłoczony na zimno ma w swoim składzie 
drogocenną sylimarynę – substancję, która chroni wątrobę 
przed szkodliwymi toksynami oraz pobudza ją do 
regeneracji. Zawiera on także duże ilości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, mających wpływ na właściwe 
funkcjonowanie organizmu.

Olej z ostropestu ma wiele cennych właściwości leczniczych, 
można go stosować zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

termin przydatności do spożycia: Wszystkie oleje w olejarni 
Witamina Ducha tłoczone są małymi partiami. Oznacza 
to, że Olej z Ostropestu nie stoi na półce, tylko zostanie 
wytłoczony na świeżo. Olej, który otrzymasz, będzie miał 
maksymalnie kilka dni. Jego przydatność to 6 miesięcy 
od daty wytłoczenia, niezależnie od daty otwarcia. Data 
przydatności do spożycia znajduje się na etykiecie.

przechowywanie: Olej z Ostropestu należy przechowywać 
w ciemnej szczelnie zamkniętej butelce w lodówce.

Dostępność: Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do 
czwartku, tak aby nasze oleje nie spędzały w transporcie 
weekendów, tylko jak najszybciej docierały do Ciebie.

Kraj pochodzenia ziaren: Polska

Naturalny  
Olej z Ostropestu

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha
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Naturalny 
Olej Lniany

Olej lniany z olejarni Witamina Ducha tłoczymy na świeżo. 
Jest tłoczony na zimno, w temperaturze nieprzekraczającej 
35 °C. Jest nierafinowany i nieoczyszczony, dzięki czemu 
zachowuje wszystkie swoje wartości.

Powstaje ze starannie dobranych ziaren lnu. Ma świeży, 
wyrazisty smak. Jest źródłem wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych i witamin niezwykle ważnych dla 
organizmu. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
nie tylko wśród fanów zdrowego odżywiania, ale i tych, 
którzy borykają się z poważnymi chorobami serca i układu 
krążenia.

termin przydatności do spożycia: Wszystkie oleje 
w olejarni Witamina Ducha tłoczone są małymi partiami. 
Oznacza to, że Olej Lniany nie stoi na półce, tylko zostanie 
wytłoczony na świeżo. Olej, który otrzymasz, będzie miał 
maksymalnie kilka dni. Jego przydatność to 6 miesięcy 
od daty wytłoczenia, niezależnie od daty otwarcia. Data 
przydatności do spożycia znajduje się na etykiecie.

przechowywanie: Olej lniany należy przechowywać 
w ciemnej szczelnie zamkniętej butelce najlepiej  
w lodówce.

Dostępność: Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do 
czwartku, tak aby nasze oleje nie spędzały w transporcie 
weekendów, tylko jak najszybciej docierały do Ciebie.

Kraj pochodzenia ziaren: Polska

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha
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Olej z czarnuszki  ma wyjątkowe właściwości zdrowotne, 
które docenili już władcy starożytnego Egiptu, dlatego został 
nazwany „złotem faraonów”. Nic dziwnego – olej z czarnuszki 
zawiera wiele prozdrowotnych substancji: w około 85 proc. 
składa się z nienasyconych kwasów tłuszczowych, na które 
składają się: kwas linolowy (omega-6) – około 60 proc., kwas 
oleinowy (omega-9) – około 25 proc. i kwas alfa-linolenowy 
(omega-3) – około 1 proc. Poza tym olej z czarnuszki 
zawiera witaminę E, beta-karoten, sterole, biotynę, liczne 
mikroelementy oraz przeciwutleniacze. Jednak najważniejszym 
związkiem znajdującym się w oleju z czarnuszki jest 
tymochinon – składnik olejku eterycznego nasion czarnuszki, 
dzięki któremu olej wykazuje działanie przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, a także ochronne ma miąższ nerek i wątroby. 
Jednak co najważniejsze, dzięki niemu olej z czarnuszki, 
podobnie jak same nasiona, wykazuje potencjalne działanie 
przeciwnowotworowe.

termin przydatności do spożycia: Wszystkie oleje w olejarni 
Witamina Ducha tłoczone są małymi partiami. Oznacza to, że 
Olej z czarnuszki nie stoi na półce, tylko zostanie wytłoczony 
na świeżo. Olej, który otrzymasz, będzie miał maksymalnie 
kilka dni. Jego przydatność to 3 miesiące od daty wytłoczenia, 
niezależnie od daty otwarcia. Data przydatności do spożycia 
znajduje się na etykiecie.

przechowywanie: Olej z czarnuszki przechowujemy w ciemnej 
butelce, nie narażając na działanie promieni słonecznych,  
w niskiej temperaturze (3-10 stopni Celsjusza).

Dostępność: Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do czwartku, 
tak aby nasze oleje nie spędzały w transporcie weekendów, 
tylko jak najszybciej docierały do Ciebie.

Kraj pochodzenia ziaren: Polska

Naturalny  
Olej z Czarnuszki

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha

Stowarzyszenie „witamina Ducha”
Centrum Integracji Społecznej
      ul. Szkolna 10; 09-414 Brudzeń Duży 
      793 273 557
      sklep@witaminaducha.pl
      www.sklep.witaminaducha.pl
      facebook.com/olejenaturalne.witaminaducha
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Mix herbatek ziołowych: nagietka, skrzypu polnego i owocu czarnego bzu. Opakowanie 
mieści 30 saszetek po 2 g/każda. Każde zioło występuje w ilości 10 sztuk. Najwyższej 
jakości zioła naturalne, pochodzące ze stanów naturalnych oraz dziko rosnących  
i ekologicznych upraw. Jakość produktu jest kontrolowana. Produkt ekologiczny.

Herbatki ziołowe

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180
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Malina suszona 
owoc

Ze względu na sporą ilość witamin 
owoce maliny mają działanie 
napotne i wzmacniające organizm. 
Dzięki temu polecane są zwłaszcza 
w zwalczaniu gorączki, ponieważ 
pobudzają czynność gruczołów 
potowych, a parujący ze skóry pot  
obniża temperaturę ciała. Kolejnym 
zbawiennym działaniem malin jest 
łagodzenie bólów menstruacyjnych, 
dzięki wywoływaniu niewielkich 
rozkurczów mięśni gładkich, m. in. 
macicy. Dzięki zawartości witaminy 
C, malina regeneruje naskórek, 
rozjaśniając go i opóźniając 
proces starzenia. Kwas salicylowy 
normalizuje wydzielanie łoju. 
Opakowanie – waga netto 50 g.

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl 
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180
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Surowiec zielarski, znakomite wsparcie w leczeniu łagodnych dolegliwości. Działa 
łagodząco na wszelkie podrażnienia skóry i błon śluzowych. Idealny do okładów na 
zmęczone, zaczerwienione oczy. Może być stosowany zarówno jako herbatka do picia, 
jak i zewnętrznie. Działa moczopędnie, wspomaga pracę nerek, jest pomocny w stanach 
zapalnych, kamicy nerkowej i infekcjach układu moczowego. Waga netto: 50 g. Najwyższej 
jakości zioło naturalne, pochodzące ze stanów naturalnych oraz dziko rosnących  
i ekologicznych upraw. Jakość produktu jest kontrolowana. Produkt ekologiczny.

Płatki  
chabru i bławatka

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl 
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180
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Woreczek zapachowy  
z lawendą

Woreczek z haftowanym 
motywem lawendy, 
wypełniony suszem  
z lawendy. Waga netto 
suszu: 40 g. Zasuszone 
kwiaty lawendy wspaniale 
pachną w szafie czy 
szufladzie, skutecznie 
odstraszając mole.

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl 
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180
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Okolicznościowe 
pierniki

Tradycyjne tzw. twarde pierniki, pieczone bez polepszaczy, z mąki o wysokiej jakości.  
Z kolorowym lukrowym zdobieniem w formie życzeń lub dedykacji,  na specjalne okazje 
i indywidualne zamówienie Klienta. Różne formy i wielkości. Pakowane w celofan lub 
tekturowe pudełka, z wstążką w postaci kokardy lub bez. Niepowtarzalne wzornictwo.

Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180



Spółdzielnia Socjalna Zioła Siedleckie
      ul. Jana Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
      25 632 43 78
      ziolasiedleckie@gmail.com
      www.ziolasiedleckie.pl
      facebook.com/Spopdzielnia-Socjalna-Ziola-Siedleckie-940325789365180





75

UżYTKOWE
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Zabawna poduszka imitująca postać „zająca” w dwóch wariantach kolorystycznych: 
szarym i białym. Może pełnić z jednej strony rolę typowej przytulanki, z drugiej zaś  
– funkcję użytkową np. poduszki, którą można zabrać dla dziecka w podróż. Praktyczna 
zabawka zwłaszcza do samochodu lub autokaru. Dziecko może się nią bawić,  
a gdy będzie zmęczone będzie się miało do czego przytulić. 

Poduszka zając

Centrum Integracji Społecznej
Fundacja otwarte Serce
      ul. Spokojna 9, 05-260 Marki
      799 055 821, 799 073 723
      fundacja-otwarte-serce@wp.pl
      www.otwarteserce.pl
      facebook.com/fos.marki
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Mydełka i świeczki 
zapachowe
Mydełka i świeczki zapachowe w różnych kształtach 
i kolorach czyli idealny pomysł na drobny upominek. 
Oryginalny i nietuzinkowy. Robione ręcznie 
(handmade), z naturalnych składników.

Centrum Integracji Społecznej
Fundacja otwarte Serce
      ul. Spokojna 9, 05-260 Marki
      799 055 821, 799 073 723
      fundacja-otwarte-serce@wp.pl
      www.otwarteserce.pl
      facebook.com/fos.marki
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Oryginalne serwetki bawełniane, które powinny znaleźć się  
w każdym wnętrzu. Element wystroju na co dzień i od święta, 
który świadczy o oryginalności mieszkania i wyróżnia go na tle 
innych. Ręcznie wyszywane (handmade), przyjemne w dotyku, 
które można wykorzystać na różne sposoby. Dostępne  
w różnych rozmiarach, wzorach i kolorach. Na pewno 
z łatwością znajdziemy wśród nich takie, które będą 
harmonizowały z pozostałymi elementami wystroju.

Serwetki bawełniane

Spółdzielnia Socjalna  
REDuaR
      ul. Alojzów 5, 27-100 Iłża
      spoldzielnia-reduar@wp.pl

pracownia artystyczna

      Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom
      536 056 036
      pracownia@reduar.pl
      www.pracownia.reduar.pl
      facebook.com/spoldzielniasocjalna.reduar
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Mydełka 
zapachowe

Mydełka zapachowe w różnych kształtach i kolorach czyli idealny pomysł  na drobny 
upominek. Oryginalny i nietuzinkowy. Robione ręcznie (handmade), z naturalnych 
składników.  Mogą mieć różne aromaty, dzięki czemu z łatwością można wybrać produkt, 
który będzie dopasowany do naszych indywidualnych upodobań. Dostępnych jest wiele 
różnych wariantów.

Spółdzielnia Socjalna „pożytek”
      ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
      609 742 227
      spoldzielnia.socjalna.pozytek@gmail.com
      www.spoldzielniasocjalnapozytek.pl
      facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaPozytek
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Świeczki wykończone sznurkiem konopnym. Niezwykle oryginalne. 
Doskonale będą się komponować z wystrojem każdego wnętrza. 
Rozświetlą każde pomieszczenie, tworząc niepowtarzalny, przytulny 
nastrój. Produkt naturalny. Zrobiony ręcznie (handmade).

Świeczki

Spółdzielnia Socjalna „pożytek”
      ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
      609 742 227
      spoldzielnia.socjalna.pozytek@gmail.com
      www.spoldzielniasocjalnapozytek.pl
      facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaPozytek



8181

Podstawki 
pod naczynia

Naturalnie piękne podstawki pod różnego rodzaju naczynia (kubki, szklanki itp.), wykonane 
z drewnianych krążków. W naturalnym kolorze drewna eksponującym słoje, z wypalonym 
logotypem klienta (na życzenie). Posiadają tę zaletę, że położone na nich szkło nie 
pozostawi niechcianych na blacie stołu czy obrusie kółek. Będą oryginalnie wyglądać  
na każdym stole.

Spółdzielnia Socjalna „pożytek”
      ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
      609 742 227
      spoldzielnia.socjalna.pozytek@gmail.com
      www.spoldzielniasocjalnapozytek.pl
      facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaPozytek
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Oryginalna i bezpieczna budka lęgowa typ jerzyk klasyczny natynkowy, przeznaczona 
dla jerzyka zwyczajnego. Solidnie wykonana, z blaszanym pokryciem dachowym. 
Zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Budka lęgowa  
dla ptaków  

(typ „jerzyk”)

warsztat terapii Zajęciowej 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
archidiecezji warszawskiej
      ul. Modrzewiowa 2, 05-500 Piaseczno
      22 750 09 71
      wtzpiaseczno@ksnaw.pl
      www.wtz-piaseczno.pl
      facebook.com/wutezet

Fila wtZ w górze Kalwarii

      ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
      ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria
      502 991 994, 504 075 444
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Stojak 
ekspozycyjny

Stojak do ekspozycji 
przedmiotów o charakterze 
artystycznym. Wykonany 
z drewna i metalowych 
kątowników. Na półce otoczonej 
ramionami stelaża, można 
umieścić różnego rodzaju 
przedmioty: figurki, ozdobne 
świece, rzeźby itp. Stojak chroni 
je przed potrąceniem  
i w konsekwencji  
– uszkodzeniem. Umieszczone  
w nim przedmioty tworzą 
spójną, jednolitą całość 
kompozycyjną. Może być 
wykorzystywany w galeriach  
lub innych miejscach, gdzie 
zależy nam na dobrej  
ekspozycji produktu.

warsztat terapii Zajęciowej 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej
      ul. Modrzewiowa 2, 05-500 Piaseczno
      22 750 09 71
      wtzpiaseczno@ksnaw.pl
      www.wtz-piaseczno.pl
      facebook.com/wutezet

Fila wtZ w górze Kalwarii

      ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
      ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria
      502 991 994, 504 075 444
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Wykonana z grubego, bardzo przyjemnego w dotyku polaru. W kolorach – różowym lub 
niebieskim (do wyboru). Wkład wypełnieniowy to poliester, który zwyczajowo wypełnia 
poduszki i kołdry. Doskonała dekoracja każdego domu. Doskonały pomysł na prezent 
urodzinowy lub świąteczny. Wymiary: 35 x 35 cm.

Różowa poduszka  
z haftem skrzatów 

Helpik’ów

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Kubek z motywem 
skrzatów Helpik’ów

Oryginalny, wyjątkowy kubek z ręcznie malowanym motywem skrzatów Helpik’ów. 
Doskonały prezent w zasadzie na każdą okazję, także dla tych, którzy na co dzień nie lubią 
dostawać prezentów. Typowe rękodzieło wykonane rękami mławskich seniorów. Każdy 
kubek jest pakowany w karton, po to żeby mógł bezpiecznie dotrzeć do odbiorcy  
Ze względu na to, że jest malowany ręcznie, pojedyncze sztuki mogą się nieznacznie  
różnić od siebie. Mycie w zmywarkach – nie polecane.

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org



86

Dla dorosłych i dla dzieci, w różnych kolorach i wzorach. Wykonane z bawełny, składają się 
z trzech warstw materiału: zewnętrznej (ozdobnej) oraz środkowej filtracyjnej zrobionej 
z włókniny poliestrowej, posiadającej takie właściwości i grubość, aby ilość aerozoli 
przedostających się przez maskę była jak najmniejsza. Wewnętrzna bawełniana warstwa 
gwarantuje komfort użytkowania i jest bezpieczna w kontakcie ze skórą człowieka.  
W ofercie również maseczki wykonane z samej włókniny.

Maseczki ochronne 
bawełniane

Stowarzyszenie na Rzecz  
wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  
      (II piętro „Handlowiec”)
      791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl 
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Poduszka podróżna

Ergonomiczna (pod kark) poduszka podróżna w kształcie zwierzątka to idealne  
i komfortowe rozwiązanie dla każdego dziecka. Zapewni mu bezpieczeństwo oraz komfort 
podczas podróży samochodem, samolotem, jak również pociągiem. Bardzo przyjemna 
w dotyku i bezpieczna dla jego skóry. Piękne żywe kolory oraz zabawne zwierzątko umili 
dziecku podróż i zastąpi przytulankę. Dopasowuje się do kształtu głowy i szyi,  
nie powodując uczucia ucisku. 

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Ręcznik o wymiarach 50 x100 cm, z pięknym dużym haftem dwóch skrzatów, znajdującym 
się w prawym, dolnym rogu, to doskonały pomysł na prezent dla bliskich lub przyjaciół.

Wykonany ze 100% bawełny, gruby i przyjemny w dotyku, biały ręcznik sprawdzi się  
w domu i w podróży.

Ręcznik z motywem 
skrzatów Helpik’ów

Stowarzyszenie na Rzecz  
wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  
      (II piętro „Handlowiec”)
      791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl 
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Rożek dziecięcy  
z haftem skrzatów 
Helpik’ów

Pięknie wykonany rożek dziecięcy, 
który doskonale sprawdzi się 
zarówno w domu, jak i w wózku 
spacerowym. Uszyty z materiałów, 
które spełniają wszelkie wymogi 
jakości oraz bezpieczeństwo 
użytkowania. Wykonany z polaru 
większej gramatury oraz z bawełny 
przemysłowej, z motywami 
maskotek i zwierzątek. Wypełnienie 
stanowi gruba, 5 cm warstwa 
antyalergicznej otuliny silikonowej. 
Całość udekorowana jest uroczym 
haftem skrzatów Helpik’ów. Komplet 
może służyć jako becik, wtedy 
wiązany jest atłasową wstążką.

Stowarzyszenie na Rzecz wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  (II piętro „Handlowiec”)
     791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Taki fartuszek kuchenny to marzenie 
każdej pani domu. Wykonany z pięknej 
tkaniny w serduszka, z czapką skrzata 
Helpik’a, w ładnych połączeniach 
kolorystycznych  Cały dochód  
ze sprzedaży fartuchów przeznaczony 
jest na utrzymanie Centrum Aktywnego 
Seniora.

Fartuszek kuchenny

Stowarzyszenie na Rzecz  
wspierania aktywności Seniorów „aS”
      ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława  
      (II piętro „Handlowiec”)
      791 187 238
      kontakt@fundacjaas.org
      www.aktywnysenior.org.pl 
      facebook.com/fundacjaas

Filia płock

      ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 
      09-400 Płock 
      792 187 228
      plock@fundacjaas.org
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Pojemnik  
na chusteczki 

higieniczne
Praktyczny i estetyczny pojemnik na chusteczki higieniczne wykonany z drewna  
i ozdobiony techniką decoupage (motyw kwiatowy). Przyda się w każdym domu.

Spółdzielnia Socjalna REDuaR
      ul. Alojzów 5, 27-100 Iłża
      spoldzielnia-reduar@wp.pl

pracownia artystyczna

      Plac Stare Miasto 2, 26-600 Radom
      536 056 036
      pracownia@reduar.pl
      www.pracownia.reduar.pl
      facebook.com/spoldzielniasocjalna.reduar
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ZDOBIENIE 
WNęTRZ
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Zawieszka przedstawiająca postać aniołka 
wykonana ze sklejki drewnianej, w niebieskich 
pastelowych kolorach, z ruchomymi nóżkami  
na sznurkach. Włosy wykonane z włóczki. 
Niezwykle sympatyczny akcent dekoracyjny, 
wzbudzający uśmiech na twarzy. Może być 
wykorzystana jako ozdoba dziecięcego pokoju.

Zawieszka Anioł

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Zawieszka przedstawiająca postać 
aniołka w czerwonej sukience, 
z naszytym sercem  w kolorze 
zielonym, wykonana ze sklejki 
drewnianej. Włosy splecione  
w warkoczyki, wykonane z włóczki. 
Sympatyczny akcent dekoracyjny. 
Z pewnością może być ozdobą 
dziecięcego pokoju.

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Może być ozdobą każdego wnętrza, 
wystarczy postawić na parapecie mieszkania 
wśród żywych kwiatów. Ładnie pachnie  
i podobno przynosi… szczęście. Wykonane 
ręcznie.

Drzewko kawowe

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Struś i łąbędź

Oryginalne ozdoby w formie figurek strusia 
i łabędzia. Będą znakomitym uzupełnieniem 
ekstrawaganckiego, nowoczesnego wnętrza. 
Robione ręcznie z różnych rodzajów 
materiałów.

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Obustronna figurka pingwina wykonana z drewnianej sklejki i pomalowana 
pastelą. Pasuje do pokoju dziecięcego, jako element dekoracyjny.  
Wykonana ręcznie.

Pingwin

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Anioł Stróż

Drewniany obraz przedstawiający 
postać Anioła Stróż naniesiony 
na deskę, z ciekawym naturalnym 
słojem. Może być zastosowany 
jako stojący lub do powieszenia 
na  ścianie. Pasuje do wnętrza 
mieszkalnego, jako oryginalny 
element dekoracyjny. Wykonany 
ręcznie.

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Obrazek dekoracyjny w ramce, przedstawiający dwóch popularnych bohaterów powieści 
dla dzieci „Kubuś Puchatek”  autorstwa A.A. Milne’a – Kubusia Puchatka i Kłapouchego. 
Zrobiony z kolorowej włóczki. Precyzyjne wykonanie i żywa kolorystyka. Doskonały 
element ozdobny, nadający się do wykorzystania w pokoju dziecięcym. Do postawienia  
lub powieszenia na ścianie. 

Obrazek dekoracyjny 
Kubuś Puchatek  

i Kłapouchy

Caritas Diecezji płockiej 
warsztaty terapii Zajęciowej 
w Żurominie
      ul. Kościuszki 2, 09-300 żuromin
      23 657 09 29
      wtzzuromin@wp.pl; kierownik.wtzzuromin@wp.pl
      www.wtzzuromin.pl
      facebook.com/wtzzuromin
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Obrazek dekoracyjny  
z aniołem

Obrazek dekoracyjny 
wykonany na desce drewnianej, 
przedstawiający postać  
kobiety-anioła. Wykonany  
z ogromną pieczołowitością, 
pełen wyrazu i artystycznej 
wrażliwości. W pięknych 
pastelowych kolorach  
i kontrastowych złoceniach. 
Element ozdobny, nadający się 
do wykorzystania w każdym 
wnętrzu. Do powieszenia na 
ścianie.

Caritas Diecezji płockiej 
warsztaty terapii Zajęciowejw Żurominie
      ul. Kościuszki 2, 09-300 żuromin
      23 657 09 29
      wtzzuromin@wp.pl; kierownik.wtzzuromin@wp.pl
      www.wtzzuromin.pl
      facebook.com/wtzzuromin
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Obrazek dekoracyjny w ramce, przedstawiający postać modlącego się chłopca.  
Wykonany techniką wyszywania. Doskonały element ozdobny, który można wykorzystać  
do postawienia lub powieszenia na ścianie w pokoju dziecięcym.

Obrazek dekoracyjny 
chłopca w modlitwie

Caritas Diecezji płockiej 
warsztaty terapii Zajęciowej 
w Żurominie
      ul. Kościuszki 2, 09-300 żuromin
      23 657 09 29
      wtzzuromin@wp.pl; kierownik.wtzzuromin@wp.pl
      www.wtzzuromin.pl
      facebook.com/wtzzuromin
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Obrazek dekoracyjny  
z Myszką Miki

Obrazek dekoracyjny 
przedstawiający postać 
Myszki Miki ze znanej 
kreskówki Walta Disneya. 
Element ozdobny, który 
można wykorzystać  
do powieszenia na ścianie 
w pokoju dziecięcym.

Caritas Diecezji płockiej 
warsztaty terapii Zajęciowejw Żurominie
      ul. Kościuszki 2, 09-300 żuromin
      23 657 09 29
      wtzzuromin@wp.pl; kierownik.wtzzuromin@wp.pl
      www.wtzzuromin.pl
      facebook.com/wtzzuromin
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Obrazek dekoracyjny z czarno-białą grafiką przedstawiającą postaci ludzi, przypominający 
litografię lub rysunek węglem. Intrygujący, budzący ciekawość element ozdobny, 
znakomicie komponujący się we wnętrzu mieszkania o nowoczesnym charakterze. Szara 
ramka, z bodowym tłem i białym marginesem wokół grafiki stwarza bardzo profesjonalne 
wrażenie.

Obrazek dekoracyjny 
(grafika artystyczna)

warsztat terapii Zajęciowej 
Katolickiego Stowarzyszenia  
Niepełnosprawnych  
archidiecezji warszawskiej
      ul. Modrzewiowa 2, 05-500 Piaseczno
      22 750 09 71
      wtzpiaseczno@ksnaw.pl
      www.wtz-piaseczno.pl
      https://pl-pl.facebook.com/wutezet

Fila wtZ w górze Kalwarii

      ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
      ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria
      502 991 994, 504 075 444
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Figurka kota

Wykonany z drewna element dekoracyjny  
w formie stylizowanej figurki kota z uniesionym 
do góry ogonem, do powieszenia na ścianie. 
Znakomicie będzie komponował się we wnętrzu 
mieszkania o nowoczesnym charakterze.

warsztat terapii Zajęciowej 
Katolickiego Stowarzyszenia  
Niepełnosprawnych  
archidiecezji warszawskiej
      ul. Modrzewiowa 2, 05-500 Piaseczno
      22 750 09 71
      wtzpiaseczno@ksnaw.pl
      www.wtz-piaseczno.pl
      https://pl-pl.facebook.com/wutezet

Fila wtZ w górze Kalwarii

      ul. Ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
      ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria
      502 991 994, 504 075 444
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ZEGARY
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Zegar ceramiczny  
z motywem paproci

W kolorze ecru. Z ręcznie malowanym rysunkiem paproci. Średnica o wymiarach: 16,5 cm, 
grubość 0,7 cm. Wykonany z jasnej gliny, szkliwiony i wypalony w wysokiej temperaturze. 
Z tyłu wyposażony w metalowy uchwyt umożliwiający zawieszenie na ścianie. Wskazówki 
aluminiowe. Mechanizm zegara zasilany baterią AA 1,5 V (brak w zestawie). Zapakowany  
w ładne tekturowe pudełko wypełnione papierowym siankiem. 

Znakomita ozdoba każdego wnętrza. 

Produkt rękodzieła artystycznego,  
unikatowy i wykonany ręcznie  
(handmade).

Zakład aktywności Zawodowej  
pracownia Rzeczy Różnych SYNapSIS
      ul. Jasna 36A, 05-506 Wilcza Góra
      512 345 163 (Kierownik ZAZ)
      sklep@pracowniasynapsis.pl
      www.pracowniasynapsis.pl
      facebook.com/PracowniaSynapsis
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Zegar drewniany  
z motywem pasyjnym

Oryginalny w formie zegar, 
wykonany na naturalnym, 
drewnianym podłożu, z wypalonym 
centralnie motywem pasyjnym.  
W naturalnej barwie drewna. 
Po bokach lamówka z resztek 
okorowania. Wskazówki aluminiowe, 
w kolorze białym. Mechanizm zegara 
zasilany baterią AA 1,5 V (brak  
w zestawie).

warsztaty terapii Zajęciowej przy parafii św. Marcina 
w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Zegar drewniany  
z sarną

Oryginalny w formie zegar, wykonany 
na naturalnym, drewnianym podłożu, 
z wypalonym centralnie wizerunkiem 
sarny. W naturalnej barwie drewna. 
Po bokach  resztki okorowania, które 
nadają całości nieco rustykalny 
charakter. Wskazówki aluminiowe  
w kolorze czerwonym, cyfry  
– w białym. Mechanizm zegara 
zasilany baterią AA 1,5 V (brak  
w zestawie).

warsztaty terapii Zajęciowej  
przy parafii św. Marcina w gostyninie
      ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin
      24 235 79 79 (Kierownik WTZ)
      warsztatygost@wp.pl
      www.wtz.wgostyninie.pl
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Notatki



www.es.mcps-efs.pl

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu




