
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
WIZYTA STUDYJNA DO PODMITÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 WOJ. POMORSKIE  
 

TERMIN: 3 - 4 październik 2019 r. 
5:00 Zbiórka grupy  Parking Tesco Zielona Góra (ul. Energetyków 2a) 

 
W zależności od potrzeb grupy oraz możliwości organizatora, planowane są zbiórki grupy  

na trasie. Szczegóły zostaną przekazane po zakończeniu rekrutacji. 

PROGRAM 

3 październik 2019 r. – dzień pierwszy wizyty 

orientacyjny 

czas  
PODMIOT OBSZAR TEMATYCZNY 

12:00 

 

Prezentacja SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ IDEA 

w miejscowości Rotmanka, która prowadzi 

restaurację i pizzerię pn. FILMOWA.  

W roli głównej: dania obiadowe, makarony, pizza.  

W pozostałych rolach: sałatki, desery, napoje.  

Reżyseria: osoby, realizujące reintegrację społeczno-

zawodową oraz działające w obszarze włączenia 

społecznego. 

14:00 

 

 

Zakwaterowanie w m. GDAŃSK,  

w pokojach dwuosobowych. 

17:00 

 

Z kultury Pucka, gdzie browarnictwo było tradycją, 

warzy się piwo, którego receptura pochodził z XIV w. 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DALBA, prowadzi pierwszy 

Browar Spółdzielczy w Polsce. 

Browar powstał z potrzeby serca, pasji i ogromnej 

determinacji. 

W spółdzielni zatrudniane są głównie osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami 

psychicznymi - stanowią ok. 75-80 proc. ogółu 

zatrudnionych. W ramach wizyty odwiedzimy 

Pub/Bistro prowadzone przez Browar Spółdzielczy  

w Gdańsku.  

Spółdzielnia rozwinęła się na tyle, że oferuje franczyzę 

społeczną. 



 

 

 

 

 
 

PROGRAM 

4 październik 2019 r. – dzień drugi wizyty 

9:30  

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOOPERACJA z Sopotu, 

została założona w 2014 przez Gminę Miasta Sopotu, 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  

Koło w Gdańsku oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

Funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Kooperacja 

wpisuje się w program Sopockiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Społecznej oraz w założenia 

Sopockiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości 

Społecznej. 

W ramach spotkania odwiedzimy sklep  

charytatywny LUK LUK oraz Dom Gościnny LUK LUK, 

prowadzony przez niniejszy podmiot, w którym 

zatrudnienie znalazły osoby głównie 

z niepełnosprawnością intelektualną, a także 

porozmawiamy z przedstawicielami CIS, aktywnie 

współpracującymi ze Spółdzielnią. 

12:00 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 100 % z Sopotu  

to przedsiębiorstwo społeczne, działające w szeroko 

rozumianej branży kreatywnej.  

Zajmują się produkcją unikatowych statuetek 

 w technologii zatapiania w szkle akrylowym, a także 

elementów wyposażenia wnętrz, czy realizacją 

zamówień na gadżety reklamowe. Pracownikami  

są osoby z niepełnosprawnościami. Podmiot, kładzie 

nacisk na przestrzeganie polityki zrównoważonego 

rozwoju, dbałość o środowisko naturalne oraz 

demokratyczne zarządzanie i równouprawnienie. 

W tym, spotkanie z przedstawicielami JST. 

13:00 

 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DWIE ZMIANY z Sopotu  

to klubo-galeria, otwarta zarówno dla twórców  

jak i odbiorców sztuki. Ideą jest stworzenie przestrzeni 

do szerokiej dyskusji na temat roli sztuki  

w codziennym życiu. Podmiot kładzie nacisk  

na międzypokoleniową wymianę, tak by miejsce stało 

się popularne zarówno wśród młodego pokolenia  

ale również wśród osób starszych i rodzin z dziećmi.  

Z myślą o odbiorcach przystosowano lokal dla osób 

z niepełnosprawnością co nadal jest rzadkością.  

14:00 POWRÓT w kierunku Zielonej Góry 


