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Development social enterprise process 

 Social cooperatives funded institution (local government, 
foundation, association) 

 Social cooperatives funded citizens (50% from 
excluded groups)   

 

Process:   

 Psychologies advisory and workshops, individual 
therapy (motivation)  

 Creating business plan  

 Trainings about (low, management, group work, 
vocational trainings)       

 Donation 5000 euro per person 

 



Financial support (donation, Loans)    

Donations 

 - up to 5 000 euro per person (start-up invest)  

 

Loans  

 for developing business activity (12 000 - 40 000 
euro)  

 for developing new products or services  (12 000 - 
40 000 euro) 

 Amount 12 000 - 40 000 euro, cost 8 % yearly  

 



Local Partnership for Social Economy  

 

 Local small business (business partner - authorising)    

 Local government (social centre, job centre - 

authorising)  

 Local non profit organizations which provide service 

for social excluded groups 

 



Effects and plans  

 

 There are 8 new social cooperatives in Lowest 

Silesia Region   

 45 people from excluded groups got a job  

 

 This year we work with 28 initiation groups. Plan is 

to create new social enterprise and employ 150 

new people, which have problems on a labour 

market.    

 



Socjal cooperative „Arkadia” 

Żmigród (pod Wrocławiem) 

Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "ARKADIA” specjalizuje 
się w produkcji smacznych, zdrowych i niedrogich posiłków 
kuchni domowej.  

Oferta:  

 kompleksowy catering oraz dowozy posiłków naszym 
transportem do szkół, firm i instytucji.  

 sprzedaż wyrobów garmażeryjnych, obsługę cateringową 
oraz obsługujemy konferencje, seminaria, rauty, bankiety 
oraz imprezy integracyjne i okolicznościowe na terenie 
Żmigrodu i okolic oraz całego województwa dolnośląskiego. 

 

Potrawy tworzone w oparciu o własne upodobania oraz 
kulinarne doświadczenia w kuchni domowej. Wszystkie wyroby 
są bez konserwantów. To kuchnia - tania, smaczna i zdrowa!!! 



Socjal cooperative „Arkadia” 



Socjal cooperative „Arkadia” 

Największą popularnością wśród 

naszych klientów cieszą się: 

  

• domowe pierogi (ruskie, z kapustą 

i grzybami, z jagodami) 

• domowy smażony karp (milicki) 

• domowy smalczyk 

• domowe wypieki 

• domowe kwaszone ogórki 

• ...i wiele innych ;) 
 



Socjal cooperative „Arkadia” 



Socjal cooperative „Arkadia” 



Socjal cooperative „Arkadia” 

„Kiedyś bezrobotne, a teraz kreatywne i aktywne!”  



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 

Krośnice (pod Miliczem) 

 

Zakładzie ozdób choinkowych! 

Odbiorcy: dzieci i młodzież szkolna, grupy 
zorganizowane, firmy, turyści indywidualni krajowi i 
zagraniczni.  

 

Oferta: 

1. Odpłatna lekcja malowania bombki. Uczestnik 
samodzielnie wykonaną ozdobę choinkową zabiera ze 
sobą. 

2. Wyjazdy, pokazy w plenerze oraz udostępnionych 
salach. 

 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 

 

Cd. oferta: 

3. Zwiedzanie wytwórni. Biletem wstępu jest bombka z 
imieniem, którą wykonujemy na wcześniejsze zamówienie. Nasz 
czuwa nad całością przebiegu zwiedzania. Informuje o 
kolejnych etapach powstawania szklanej ozdoby. 

 DMUCHALNIA - pracownicy ze szklanej rurki ręcznie 
wytwarzają przeróżne kształty ze szkła. 

 SREBRZENIE - pracownik za pomocą azotanu srebra 
sprawia, że bombka nabiera lustrzanego blasku. 

 DEKORATORNIA - bombki ręcznie zdobione przez panie 
dekoratorki. 

 SKLEP FIRMOWY - tam można zakupić nasze produkty.  

 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Szklany Świat” 



Socjal cooperative „Patron” 

Spółdzielnia Socjalna "Patron” (Jelenia Góra) 

Spółdzielnia Socjalna "Patron” oferuje firmom i osobom 
prywatnym swoje usługi w zakresie: 

 prace remontowo-budowlane (tynkowanie, malowanie, 
tapetowanie, kładzenie glazury, paneli podłogowych, 
itp.) 

 prace stolarskie 

 naprawy bieżące i konserwacje 

 dozorowanie pustostanów i lokali mieszkalnych 

 rozbiórki i przygotowywanie terenów pod budowę, 
roboty ziemne 

 utrzymywanie porządku i sprzątanie w budynkach 
mieszkalnych, instytucjach i obiektach przemysłowych 

 



Socjal cooperative „Patron” 

cd. usługi w zakresie: 

 sprzątanie chodników, ulic, skwerów i placów 

 sprzątanie basenów, autobusów, itp. 

 zagospodarowywanie terenów zieleni (zasadzanie, 

pielęgnacja i utrzymanie parków, ogrodów, 

cmentarzy) 

 naprawa i konserwacja mebli 

 demontaż wyrobów zużytych oraz odzyskiwanie 

surowców z materiałów segregowanych 

 



































Socjal cooperative „MOTO EXPERT” 

Wałbrzych 

 

Warsztat samochodowy: 

 Wymiana opon  

 Naprawy samochodów  

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny   



Socjal cooperative „MOTO EXPERT” 
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Socjal cooperative „MOTO EXPERT” 



Socjal cooperative „MOTO EXPERT” 



Socjal cooperative "Pomocna Dłoń"  

Bystrzyca Kłodzka 

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest 
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o 
osobistą pracę członków obejmującą następujący zakres 
usług: 

 wykonywanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla 
osób chorych, starszych i dzieci, 

 przygotowanie posiłków, 

 wykonywanie zakupów, 

 sprzątanie mieszkania podopiecznego, mycie okien, 
pranie i prasowanie ubrań, 

 przynoszenie opału, 

 załatwianie spraw urzędowych w imieniu podopiecznego. 



Socjal cooperative "Pomocna Dłoń"  

Spółdzielnia ma podpisaną umowę z kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej. na świadczenie usług opiekuńczych.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał ze spółdzielnią 
nieodpłatną umowę dzierżawną na siedzibę przy ul. 
Starobystrzyckiej 31/4 o powierzchni 40m2.  

 

Do dyspozycji jest jedno pomieszczenie biurowe, jedno 
pomieszczenie ze sprzętem rehabilitacyjnym, kotłownia i 
pomieszczenie z toaletą.  

 

Remont tych pomieszczeń wykonali nieodpłatnie uczestnicy 
warsztatu remontowo-budowlanego Centrum Integracji 
Społecznej. 



Socjal cooperative „Fenix”  



Socjal cooperative „Fenix”  

Mściwojów (pod Jaworem) 

Działalność gastronomiczna i cateringowa oraz niepubliczne przedszkole w 
Snowidzy . Obecnie do Punktu uczęszcza 16-stu najmłodszych mieszkańców 
gminy (w wieku od 3 do 5 lat). Profesjonalną, ośmiogodzinną opiekę nad 
dziećmi zapewniają dwie osoby.  

 

Uruchomiono działalność gastronomiczną i cateringową. Ta część była dla 
członków spółdzielni największym wyzwaniem. Remont i przystosowanie 
pomieszczeń po byłym posterunku policji w Mściwojowie, które zostały 
użyczone przez Gminę Mściwojów. Dotacja, w kwocie 100 tys. przeznaczona 
została na zakup profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego oraz 
samochodu, który niezbędny jest do sprawnego funkcjonowania działalności.  

 

Spółdzielnia zapewnia wyżywienie dla przedszkolaków w „Akademii Feniksa” 
ale także świadczy usługi cateringowe podczas różnego rodzaju imprez 
okolicznościowych (urodziny, chrzciny, wesela), świadczy obsługę cateringową 
podczas szkoleń i imprez plenerowych, a także prowadzi żywienie zbiorowe 
szkół i zakładów pracy. Przygotowywane przez panie z „Feniksa” pierogi 
oraz wyśmienite ciasta cieszą się ogromnym powodzeniem.  

 



Socjal cooperative „Fenix”  



Socjal cooperative „Arte” (Bielawa) 



Jak zacząć (kluczowe kroki)? 

 Zebranie grupy  

 

 Co umiemy robić ? 

 Kto może za to zapłacić ? 

 Co mamy, a czego nam brakuje ? 

 

 Przygotowanie biznesplanu  

   

 Zdobycie instytucji wspierających (zlecą usługi, 
rekomendują nasze działania, dadzą lub pożyczą 
środki na start)   





 

 

 

Pytania, refleksje, pomysły na przedsiębiorstwo 

społeczne ?  

 


