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Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu Katalog branżowy produktów i usług oferowanych 
przez podmioty ekonomii społecznej działające w województwie podkarpackim. 

To pierwsza tego typu publikacja w naszym województwie, która prezentuje 
ofertę aktywnie działających podmiotów ekonomii społecznej: przedsiębiorstw 
społecznych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej oraz 
centrów integracji społecznej, które poza aktywizacją zawodową, realizują cele 
społeczne.

Katalog zawiera informacje o podmiotach, przedstawia ofertę usług oraz realizowanych 
działań. W publikacji zostały przedstawione również podmioty, które posiadają znak jakości „Zakup 
Prospołeczny” oraz zostały wyróżnione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
w konkursie „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”. 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przybliży Państwu działalność podkarpackich podmiotów 
ekonomii społecznej i zachęci do korzystania z przedstawionej oferty usług. Bogata i różnorodna 
działalność pozwoli Państwu na znalezienie interesujących partnerów biznesowych. Dodatkowym 
atutem będzie budowanie wzajemnych relacji i społecznej odpowiedzialności. Dzięki kooperacji  
z podmiotami ekonomii społecznej wspierany będzie dalszy rozwój i aktywizacja tych podmiotów  
w województwie podkarpackim. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim podmiotom prezentowanym w katalogu za 
współtworzenie z nami tej publikacji.

Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
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ryszard Skrzypiec  
Konsultant regionalny w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”

ekonomia społeczna a rozwój regionu

„W niemal wszystkich rozwiniętych państwach obserwujemy znaczący wzrost trzeciego sektora, czyli społeczno-
ekonomicznych inicjatyw, które nie są częścią ani tradycyjnie rozumianego biznesu, ani sektora publicznego. Korzenia-
mi tkwią w organizacjach wolontarystycznych, jednak działają pod postacią różnorodnych form prawnych. Na wiele spo-
sobów stanowią nową bądź odnowioną odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego na kryzysy ekonomiczne, osłabienie 
więzi społecznych i problemy welfare state.”1   

Sektor ekonomii społecznej tworzą przedsiębiorstwa społeczne (PS) i podmioty ekonomii społecznej (PES), które w 
swojej działalności łączą przedsiębiorczość i wrażliwość społeczną. Zaś ich działania przynoszą korzyści zbiorowościom 
różnego typu, od poziomu mikro do makro: poszczególnym jednostkom, konkretnym grupom społecznym, społeczno-
ściom lokalnym, zbiorowościom regionalnym czy społeczeństwu całego kraju. Każda z tych zbiorowości uzyskuje korzy-
ści innego typu.

Ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły możemy stwierdzić, że jednostki i grupy społeczne zyskują przede wszystkim 
dzięki działaniom o charakterze reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych z 
życia społecznego. Społeczności lokalne zyskują dzięki świadczeniu usług społecznych – dostępnych także dla tych, któ-
rzy nie potrafią ich nabyć na rynku – czy zaangażowaniu w procesy rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie, 
materialnie, kulturowo, środowiskowo bądź gospodarczo oraz płaceniu podatków od zatrudnionych pracowników. Zbio-
rowości regionalne – dzięki udziałowi w gospodarce regionalnej: tworzeniu miejsc pracy w PS i PES, dostarczaniu usług i 
towarów na rynek, rozwijaniu innowacji społecznych.

Rozwój społeczno-ekonomiczny regionu to wypadkowa działań, współpracy wszystkich sektorów: publicznego, biz-
nesowego i „trzeciego”. Jednak, żeby ten ostatni, czyli organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przed-
siębiorstwa społeczne, mógł odegrać istotną rolę w tym procesie, potrzebuje narzędzi i zasobów niezbędnych do podej-
mowania efektywnych działań służących mieszkańcom regionu i samemu regionowi oraz własnemu rozwojowi.

Pożądane jest, aby te mechanizmy miały charakter systemowy i były trwałym elementem polityk publicznych tak 
samorządu terytorialnego każdego ze szczebli: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, jak i wojewody. Począwszy od 
strategii rozwoju (województwa, powiatu, gminy), przez Regionalny Program Operacyjny, po programy sektorowe (np. 
pomocy społecznej, turystyki, ochrony środowiska i innych), ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu  
Rozwoju Ekonomii Społecznej. Polityki publiczne muszą wyznaczać miejsce i rolę ekonomii społecznej w rozwoju regio-
nu, wskazywać sposoby włączenia PS i PES w ten proces, gwarantować niezbędne po temu zasoby oraz określać sposo-
by oceny uzyskanych efektów.

Jednak zapisy polityk publicznych nie wystarczą do włączenia podmiotów sektora ekonomii społecznej w rozwój re-
gionu ani ich wzmocnienia. Niezbędne jest przełożenie tych zapisów na konkretne działania w skali lokalnej i regionalnej. 
Najbardziej pożądane to: zwiększenie udziału PS i PES w świadczeniu usług społecznych2 oraz potraktowanie tego sekto-
ra jako współodpowiedzialnego za lokalną wspólnotę.

Temu pierwszemu służy umiejętne stosowanie przez administrację publiczną tzw. klauzul społecznych w zamówie-
niach publicznych. Skoro JST wszystkich szczebli, to najpoważniejsi zleceniodawcy PS i PES, zatem powinny być świado-
me, móc i potrafić zlecać sektorowi ekonomii społecznej realizację usług społecznych. Muszą także wiedzieć z usług ja-
kich podmiotów mogą w danym momencie skorzystać.

Natomiast temu drugiemu włączenie PS i PES w lokalne procesy rewitalizacji, konsultacji społecznych, stanowienia 
prawa lokalnego. To one działają w lokalnych wspólnotach, świetnie orientują się w problemach, potrzebach i wyzwa-
niach ich członków, podejmują zadania, których nie chcą – choć z różnych powodów – realizować ani administracja pu-
bliczna, ani biznes. Tworzą, testują i wdrażają innowacyjne rozwiązania.

Rozwój sektora ekonomii społecznej wymaga zarówno rozwiązań o charakterze rynkowym – efektywnych kanałów 
sprzedaży, skutecznych narzędzi promocji, dostępu do kapitałów (obrotowych i inwestycyjnych) i bazy materialnej, jak 
również systemu wsparcia umożliwiającego podnoszenie kompetencji, rozwijania zakresu i form działania PS i PES, do-
cierania do nowych grup odbiorców.

To najważniejsze wyzwania jakie stoją przed kreatorami polityk publicznych, zleceniodawcami usług społecznych, 
sektorem ekonomii społecznej i systemem wsparcia jego rozwoju w najbliższych latach, także w perspektywy nowego 
okresu finansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2021–2027. Tak w kraju, jak i województwie podkarpackim.

1 Jacques Defourny, Introduction. From third sector to social enterprise, w: C. Borzaga, J. Defourny (red.), The Emergence of Social Enterprise, 
Routledge, London – New York 2004.

2 Jak wynika z zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zwiększenie nakładów z budżetów JST ma przyczynić się do istotnego 
wzrostu liczby miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Mapa podmiotów uwzględnionych w katalogu  
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charakterystyka ekonomii społecznej na podkarpaciu

Zakup prospołeczny

Inicjatorem i organizatorem konkursu pn. PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie od 2016 roku, a jego celem jest promocja oraz upowszech-
nianie ekonomii społecznej oraz wsparcie i rozwój podkarpackich przedsiębiorstw społecznych.

Konkurs powstał, aby uhonorować osoby, organizacje i gminy, które działając w obszarze ekonomii społecznej lub wspie-
rając ten obszar przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokalnych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia.  
W ramach konkursu wyróżniane i uhonorowane zostają podmioty ekonomii społecznej, samorządy i osoby fizyczne z woje-
wództwa podkarpackiego, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do aktywizacji społeczności lokal-
nych, a w konsekwencji do podnoszenia ich jakości życia, a także wspierają rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie.

 ROK 2016
  I MIEJSCE: Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project”
  II MIEJSCE: Spółdzielnia Socjalna „KONAR”
 rOK 2017
  I MIEJSCE: Spółdzielnia Socjalna  „KONAR”
  II MIEJSCE: Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”
 rOK 2018
  I MIEJSCE: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy
  II MIEJSCE: Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”

Znak „Zakup Prospołeczny” opracowany i zarejestrowany został przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi 
z Puszczykowa. W 2015 roku Fundacja zawarła z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie umowę li-
cencyjną, na mocy której upoważniła ROPS w Rzeszowie do realizacji procesu certyfikacji pod hasłem „Zakup prospo-
łeczny” w województwie podkarpackim.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia te jednostki spośród pod-
miotów ekonomii społecznej działających na terenie Podkarpacia, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów 
i usług.

Przyznanie znaku ma na celu stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako dostaw-
ców usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie poten-
cjału społecznego. Daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokony-
wania ważnych społecznych działań. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podej-
mować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową.

pOdMiOty pOSiadające ten ZnaK:
  1. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu
  2. Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”
  3. Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”
  4. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”
  5. Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej
  6. Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie”
  7. Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie
  8. Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie

KOnKurS 
podkarpacki Lider ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna rozumiana jako realizacje celów społecznych za pomocą metod ekonomicznych to dziś 
przedmiot zainteresowania polityków i naukowców. Ekonomia społeczna nie jest zjawiskiem nowym, funkcjonuje już 
od dawna, upatruje się w niej sposobu na rozwiązanie problemów społecznych we współczesnym świecie. Ma ona 
zreformować politykę rynku pracy, politykę społeczną, pomnażać kapitał społeczny, budować odpowiedzialne społe-
czeństwo, które zadba o swoje interesy i włączy się w dyskusje polityczną, wreszcie wypełniać lukę pomiędzy sekto-
rem ekonomicznym i społecznym. Na przeszkodzie do pełnego zrozumienia idei ekonomii społecznej, a tym samym 
jej rozwoju stoi niewiedza i to zarówno ze strony ogółu społeczeństwa, jak i potencjalnych partnerów - przedsiębior-
ców i administracji publicznej.

Na terenie województwa podkarpackiego mamy zarówno podmioty ekonomii społecznej o ugruntowanej pozy-
cji, jak i takie które dopiero starają się o ekonomiczną niezależność.

Wśród najbardziej znaczących podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa  i prezento-
wanych w katalogu branżowym wymienić można:

• spółdzielnie socjalne,
• przedsiębiorstwa społeczne prowadzone w formie spółek non profit,
• organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
• zakłady aktywności zawodowej, 
• centra integracji społecznej. 

Podmioty działające w obszarze gospodarki społecznej bez względu na formę prawną, mogą pełnić różne funkcje,  
m. in.:

• Integracja w ramach rynku pracy i przeciwdz nie wykluczeniu społecznemu - celem jest podniesienie szans 
na rynku pracy (szkolenia, doradztwo, coaching) albo zatrudnienie osób w formach tymczasowych lub stałych;

• Dostarczanie usług publicznych – przedsiębiorstwa społeczne działają w wielu sektorach, jednak najliczniej-
sza grupa to sektor usług. Podmioty ekonomii społecznej mogą realizować usługi publiczne takie jak np. usługi 
edukacyjne, opiekuńcze oraz usługi użyteczności publicznej w zakresie np. utrzymania zieleni miejskiej oraz in-
nych prac porządkowych dotyczących mienia publicznego;

• Usługi na otwartym rynku pracy – realizowane w szczególności przez tradycyjne spółdzielnie, w tym spółdziel-
nie socjalne oraz niektóre organizacje pozarządowe. Przedsiębiorstwa te dostarczają usługi dając jednocześnie 
pracę osobom, które z różnych względów (niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie) są dyskryminowane 
na otwartym rynku pracy;

• Dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych - czyli m. in. działanie w sferze ochrony środowi-
ska, ochrony lokalnych tradycji, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zabytków i dóbr kultury;

• Działalność handlowa i produkcyjna – przedsiębiorstwa społeczne mogą wytwarzać dobra lub pośredniczyć 
w sprzedaży dóbr wytworzonych przez innych, z których dochód przeznaczony jest na cele społeczne. Działal-
ność produkcyjna przedsiębiorstw społecznych może dotyczyć każdej dziedziny, ale przez wzgląd na zatrudnia-
nie przez podmioty ekonomii społecznej osób mających trudności z podjęciem pracy na otwartym rynku, pro-
dukty wytwarzane są zaliczane najczęściej do kategorii pracochłonnych np. takich jak produkcja mebli, szycie, 
rękodzieło artystyczne.

Na terenie woj. podkarpackiego w 2019 roku funkcjonuje 12 Zakładów Aktywności Zawodowej, 17 Centrów In-
tegracji Społecznej, a do połowy 2018 r. zarejestrowanych było 95 spółdzielni socjalnych.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2018 roku prowadzona jest ogólnopol-
ska lista przedsiębiorstw społecznych czyli podmiotów, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne. 

Lista powstała zgodnie z procedurą określoną w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. 

Na koniec lutego 2019 roku znalazło się na niej 104 podmioty z woj. podkarpackiego, które poddały się weryfika-
cji i otrzymały status przedsiębiorstwa społecznego.

Listę przedsiębiorstw społecznych dostępna jest na stronie internetowej ekonomiaspoleczna.gov.pl, a także na 
stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie es.rops.rzeszow.pl.
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KataLOg bRaNżOWy
MyjNia SaMOChOdOWa/
WaRSZtat SaMOChOdóW 
OSObOWyCh
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

MyjNia SaMOChOdOWa/WaRSZtat  
SaMOChOdóW OSObOWyCh
 • mycie elewacji budynków, kostki brukowej, 
  nagrobków, pranie tapicerki samochodowej,  
  pranie dywanów

MyjNia SaMOChOdOWa/WaRSZtat  
SaMOChOdóW OSObOWyCh 
 • warsztat mobilny samochodów osobowych 
  (mechanika samochodowa, diagnostyka  
  komputerowa, wulkanizacja, serwis samochodowy)

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 504 479 908
biuro@ogród-dokumentow.pl

Glinik Średni 39, 38-130 Frysztak
Frysztak
strzyżowski
+48 601 315 176
salamondawid1986@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów”

Przedsiębiorstwo Społeczne SaLMOS Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: www.ogrod-dokumentow.pl; www.facebook.com/ogroddokumentow/

NaUKa jaZdy KONNEj
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

NaUKa jaZdy KONNEj
 • nauka jazdy konnej

ul. 11 listopada 8a/5, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 600 355 396, +48 693 775 767
biuro@euratus.pl

Spółdzielnia Socjalna „EURatUS”

Pełna oferta na stronie: www.facebook.com/euratus/

NiSZCZENiE dOKUMENtóW
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

NiSZCZENiE dOKUMENtóW
 • dla instytucji, JST, banków, szkół i innych 
  zgodnie z przepisami RODO

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; www.facebook.co./zaz.stare.oleszyce/

OPiEKa Nad dZiEćMi
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

OPiEKa Nad dZiEćMi
 • zabawa na sali zabaw
 • opieka dzienna dla dzieci
 • animacje dla dzieci podczas imprez (duże żywe 
  maskotki, malowanie twarzy, zapewnienie  
  wykwalifikowanych animatorów, zabawy z chustą,  
  wata cukrowa, popcorn, zjeżdżalnia dmuchana)
 • warsztaty kreatywne dla dzieci i rodziców
 • wypożyczalnia strojów karnawałowych
 • produkcja i sprzedaż piniat
 • organizacja urodzin tematycznych

OPiEKa Nad dZiEćMi 
 • żłobek Kraina Maluszka
 • przedszkole Kraina Maluszka
 • organizacja imprez dla dzieci – urodziny, imieniny, 
  kinderbale: andrzejkowe, mikołajkowe, sylwestrowe

OPiEKa Nad dZiEćMi 
 • Klub Malucha – opieka na dziećmi od 12 m-ca do 3 lat
 • organizacja imprez dla dzieci (urodziny)
 • usługa opieki nad dziećmi w weekendy lub podczas 
  imprez (wesel)
 • wypożyczalnia strojów karnawałowych
 • klub malucha i rodzica

ul. A. Mickiewicza 32, 39-300 Mielec
Mielec
mielecki
17 773 10 76
ss_wyspa_przygod@onet.pl 

ul. Opalińskiego 9, 37-700 Przemyśl
Przemyśl
Przemyśl
+48 883 633 030
s.s.ostoja@gmail.com 

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
Leżajsk
leżajski
+48 535 084 567
l.bajkolandia@interia.pl

Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód”

Spółdzielnia Socjalna „Ostoja”

Spółdzielnia Socjalna „bajkolandia”
Pełna oferta na stronie: www.wyspaprzygod.mielec.pl 
www.facebook.com/SalaZabawWyspaPrzygod/

Pełna oferta na stronie: www.zlobek-krainamaluszka.pl 

Pełna oferta na stronie: www.bajkolandia.lezajsk.pl; 
www.facebook.com/Spoldzielnia-Socjalna-Bajkolandia/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

OPiEKa Nad dZiEćMi
 • sala zabaw wraz z możliwością opieki godzinowej 
  nad dziećmi
 • organizacja półkolonii, ferii dla dzieci
 • animacje dla dzieci podczas imprez okolicznościowych 
  – malowanie twarzy, modelowanie balonów,  
  zabawy z chustą animacyjną, pokaz baniek mydlanych,  
  zabawy integracyjno-ruchowe, mini disco
 • warsztaty twórcze w sali zabaw – decoupage, 
  tworzenie biżuterii, wyroby z filcu, zajęcia plastyczne  
  i konstruktorskie

Strażów 413, 36-073 Strażów
Krasne
rzeszowski
+48 512 118 257
fundacjakrasnoludek@gmail.com

Fundacja Rozwoju Społecznego KRaSNO-LUdEK

Pełna oferta na stronie: 
www.facebook.com/fundacja-krasno-ludek/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail



18 19

OPiEKa  
Nad OSObaMi StaRSZyMi

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

OPiEKa Nad OSObaMi StaRSZyMi
 • usługi opiekuńcze dla seniorów, 
  osób niepełnosprawnych, dzieci
 • system teleopieki

OPiEKa Nad OSObaMi StaRSZyMi 
 • Dzienny Klub Seniora „Caffe 60+”,
  ul. Ks. S. Decowskiego 46, 38-400 Krosno
 • zewnętrzne usługi pomocnicze w zakresie opieki 
  nad osobami starszymi
 • Klub Seniora „Ogród Inspiracji”,
  ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
 • zewnętrzne usługi pomocnicze w zakresie: opieki nad 
  dziećmi, animacji zajęć, terapii zajęciowej

OPiEKa Nad OSObaMi StaRSZyMi 
 • pomoc dla osób starszych w zakresie zaspokojenia 
  codziennych potrzeb życiowych

ul. Staszica 13, 38-200 Jasło
Jasło
jasielski
+48 530 212 434, +48 500 222 204
info@radosc24.pl

ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
13 474 39 04; 13 474 39 12
cis@um.krosno.pl

Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów
lubaczowski
+48 508 602 663
biuro@cis.lubaczow.com.pl

Spółdzielnia Socjalna „Radość”

Centrum integracji Społecznej w Krośnie

Centrum integracji Społecznej w dąbrowie

Pełna oferta na stronie: www.radosc24.pl; www.facebook.com/radosc24/

Pełna oferta na stronie: www.ciskrosno.hol.es; www.facebook.com/ciskrosno/ 

Pełna oferta na stronie: www.cis.lubaczow.com.pl; www.facebook.com/CisDabrowa/
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ORgaNiZaCja iMPREZ

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

ORgaNiZaCja iMPREZ
 • obsługa imprez plenerowych w zakresie 
  pneumatycznych placów zabaw /dmuchańce/
 • obsługa szkoleń – wynajem sali, zapewnienie cateringu
 • organizacja wizyt studyjnych

ORgaNiZaCja iMPREZ 
 • przyjęcia okolicznościowe (chrzciny, komunie, 
  urodziny, wesela)

ORgaNiZaCja iMPREZ 
 • organizacja imprez dla dzieci – urodzin

Duńkowice 76, 37-550 Radymno
Radymno
jarosławski
 +48 739 411 391
spoldzielniasocdobrydzien@o2.pl

Wierzawice 517, 37-300 Leżajsk
Leżajsk
leżajski
 +48 665 964 952
catering@debnianka.com

Strażów 413, 36-073 Strażów
Krasne
rzeszowski
+48 512 118 257
fundacjakrasnoludek@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna „dobrydzień”

Spółdzielnia Socjalna „dębnianka”

Fundacja Rozwoju Społecznego KRaSNO-LUdEK

Pełna oferta na stronie: www.dobrydzien.com.pl; 
www.facebook.com/SpoldzielniaSocjalnaDobryDzien/

Pełna oferta na stronie: www.debnianka.com; 
www.facebook.com/restauracjadebnianka/

Pełna oferta na stronie: 
www.facebook.com/fundacja-krasno-ludek/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

ORgaNiZaCja iMPREZ
 • organizacja imprez okolicznościowych 
  – przyjęcia, komunie, chrzciny

ORgaNiZaCja iMPREZ 
 • organizacja imprez okolicznościowych 
  – pikniki, urodziny, komunie

ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój
Rymanów
krośnieński
13 435 77 20
zakladaz@op.pl 

ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
15 830 24 25, +48 514 958 443
isssamisobie@gmail.pl

Zakład aktywności Zawodowej PSONi w Rymanowie Zdroju

innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie”

Pełna oferta na stronie: www.zazrymanowzdroj.com.pl; 
www.facebook.com/zazrymanow/

Pełna oferta na stronie: www.samisobie.com.pl ; 
www.facebook.com/isssamisobie/ 

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

ORgaNiZaCja iMPREZ 
 • organizacja eventów

ul. 11 listopada 8a/3, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 604 952 468, +48 693 775 767
nm@equela.eu 

Przedsiębiorstwo Społeczne EQUELa Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: www.equela.eu; www.facebook.com/equelaeu/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

ORgaNiZaCja iMPREZ
 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • organizacja pokazów i eventów

ul. 11 listopada 8a/5, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 600 355 396, +48 693 775 767
biuro@euratus.pl

Spółdzielnia Socjalna „EURatUS”

Pełna oferta na stronie: www.facebook.com/euratus/

ORgaNiZaCja iMPREZ 
 Klub VINYL, ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
 • organizacja koncertów
 • organizacja imprez okolicznościowych
 • organizacja eventów i imprez okolicznościowych 
  dla osób niepełnosprawnych (andrzejki)
 • usługi cateringowe 
 • wynajem dwóch wyposażonych sal na próby 
  dla zespołów lub osób indywidualnych
 • wynajem sali szkoleniowej
 • wynajem sali dla osób prywatnych pod urodziny, 
  imieniny lub inne imprezy okolicznościowe
 • organizacja koncertów charytatywnych

ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
+48 790 225 085
polifonia.project@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project” - Klub ViNyL

Pełna oferta na stronie: www.facebook.com/polifonia.project/  
https://www.facebook.com/klubvinyl/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail
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PROdUKCja i MONtaż  
MEbLi

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

PROdUKCja i MONtaż MEbLi
 • meble na wymiar

PROdUKCja i MONtaż MEbLi 
 • meble na wymiar dla klientów indywidualnych 
  i instytucji 

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Woli żyrakowskiej

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Pełna oferta na stronie: www.radosc.debica.pl; 
www.facebook.com/galeriaradosc/

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; www.facebook.com./zaz.stare.oleszyce/

Wola Żyrakowska 80 b, 39-204 Żyraków
Żyraków
dębicki
14 681 86 58
zaz@radosc.debica.pl

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail
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PROdUKCja  
POdPałKi K-LUMEt

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

PROdUKCja POdPałKi K-LUMEt
 • produkcja podpałek ekologicznych do pieca, grilla, 
  kominka dla klientów indywidualnych i większych  
  odbiorców w ilościach hurtowych

PROdUKCja POdPałKi K-LUMEt 
 • produkcja podpałek ekologicznych do pieca, grilla, 
  kominka dla klientów indywidualnych i większych  
  odbiorców w ilościach hurtowych

PROdUKCja POdPałKi K-LUMEt 
 • produkcja podpałek ekologicznych do pieca, grilla, 
  kominka dla klientów indywidualnych i większych  
  odbiorców w ilościach hurtowych

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
+48 506 316 022
zaz.krosno@psoni.org.pl

ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
16 627 12 26
biuro@zaz-jaroslaw.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Zakład aktywności Zawodowej nr 1 PSONi Koło w Krośnie

Zakład aktywności Zawodowej w jarosławiu

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; 
www.facebook.com./zaz.stare.oleszyce/

Pełna oferta na stronie: www.zazkrosno.org.pl 

Pełna oferta na stronie: www.zaz-jaroslaw.pl
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Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,  
38-400 Krosno 
Krosno
Krosno
+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Zakład aktywności Zawodowej nr 2 PSONi Koło w Krośnie

Pełna oferta na stronie: www.zaz.trzezwagmina.pl 

Pełna oferta na stronie: www.zaz2krosno.org.pl, 
www.facebook.com/ZAZ2Krosno/

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

RęKOdZiEłO/USłUgi  
KONFEKCjONOWaNia

PROdUKCja POdPałKi K-LUMEt 
 • produkcja podpałek ekologicznych do pieca, grilla, 
  kominka dla klientów indywidualnych i większych  
  odbiorców w ilościach hurtowych

PROdUKCja POdPałKi K-LUMEt 
 • produkcja podpałek ekologicznych do pieca, grilla, 
  kominka dla klientów indywidualnych i większych  
  odbiorców w ilościach hurtowych
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adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

RęKOdZiEłO/ USłUgi KONFEKCjONOWaNia
 • ceramika dekoracyjna
 • upominki okolicznościowe
 • anioły
 • kartki okolicznościowe
 • świece
 • stroiki

RęKOdZiEłO/ USłUgi KONFEKCjONOWaNia 
 • konfekcjonowanie produktów

RęKOdZiEłO/ USłUgi KONFEKCjONOWaNia 
 • konfekcjonowanie (kompletowanie materiałów 
  szkoleniowych, składanie toreb, teczek, map  
  i przewodników, klejenie notesów i kalendarzy)
 • rękodzieło artystyczne

ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
+48 506 316 022
zaz.krosno@psoni.org.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Woli żyrakowskiej

Zakład aktywności Zawodowej nr 1 PSONi Koło w Krośnie

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Pełna oferta na stronie: www.radosc.debica.pl; 
www.facebook.com/galeriaradosc/

Pełna oferta na stronie: www.zazkrosno.org.pl 

Pełna oferta na stronie: www.zaz.trzezwagmina.pl 

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

RęKOdZiEłO/ USłUgi KONFEKCjONOWaNia
 • rękodzieło artystyczne

ul. Witosa 14a, 38-100 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
+48 535 976 983
kierownikcis@strzyzow.pl

Centrum integracji Społecznej w Strzyżowie

Pełna oferta na stronie: www.cisstrzyzow.pl 

Wola Żyrakowska 80 b, 39-204 Żyraków
Żyraków
dębicki
14 681 86 58
zaz@radosc.debica.pl

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 
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SZKOła ROdZENia
 • przygotowanie do naturalnego i aktywnego porodu
 • nauka radzenia sobie w pielęgnacji maluszka
 • przygotowanie do rodzicielstwa

ul. Leśna 22, 37-300 Leżajsk
Leżajsk
leżajski
+48 535 084 567
l.bajkolandia@interia.pl

Spółdzielnia Socjalna „bajkolandia”

Pełna oferta na stronie: www.bajkolandia.lezajsk.pl; 
www.facebook.com/Spoldzielnia-Socjalna-Bajkolandia/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

SZKOła ROdZENia
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

UPRaWy ROLNE
 • produkcja miodu, różnego rodzaju kasz, 
  oleju lnianego
 • uprawa ogórków, pomidorów oraz  owoców: 
  maliny, porzeczki

Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów
lubaczowski
+48 508 602 663
biuro@cis.lubaczow.com.pl

Centrum integracji Społecznej w dąbrowie

Pełna oferta na stronie: www.cis.lubaczow.com.pl; www.facebook.com/CisDabrowa/ 

UPRaWy ROLNE
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USłUgi  
gaStRONOMiCZNE

USłUgi gaStRONOMiCZNE
 • catering

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • catering dla firm
 • catering dla szkół, przedszkoli, świetlic
 • obsługa imprez
 • produkcja i sprzedaż pierogów

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • catering okolicznościowy
 • posiłki regeneracyjne dla firm
 • posiłki dla szkół i przedszkoli

Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,  
38-400 Krosno 
Krosno
Krosno
+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl 

ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola
Stalowa Wola
stalowowolski
15 830 24 25, +48 514 958 443
isssamisobie@gmail.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Zakład aktywności Zawodowej nr 2 PSONi Koło w Krośnie

innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie”

Pełna oferta na stronie: www.zaz.trzezwagmina.pl 

Pełna oferta na stronie: www.zaz2krosno.org.pl, 
www.facebook.com/ZAZ2Krosno/ 

Pełna oferta na stronie: www.samisobie.com.pl ; 
www.facebook.com/isssamisobie/

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail
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USłUgi gaStRONOMiCZNE
 • kawiarnia  Cafe Radość
 • bar Smaki Radości
 • śniadania, obiady
 • catering

Wola Żyrakowska 80 b, 39-204 Żyraków
Żyraków
dębicki
14 681 86 58
zaz@radosc.debica.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Woli żyrakowskiej
adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE
 • sieć kawiarni Cafe Mobil Galeria Przedmiotu

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • obsługa i organizacja imprez 
  – w domach, lokalach i plenerze

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • obiady abonamentowe z dostawą do domu
 • catering dla firm i instytucji

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 660 57 33 99
biuro@omnes.org.pl

ul. Witosa 14a, 38-100 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
+48 535 976 983
kierownikcis@strzyzow.pl

ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
Przemyśl
Przemyśl
16 642 77 22
przemysl@caritas.pl 

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o.

Centrum integracji Społecznej w Strzyżowie

Centrum integracji Społecznej w Przemyślu

Pełna oferta na stronie: www.omnes.org.pl; 
www.facebook.com/cafemobilgp/;  
www.facebook.com/CentrumRehabilitacjiOMNES/

Pełna oferta na stronie: www.cisstrzyzow.pl 

Pełna oferta na stronie: www.przemysl.caritas.pl 

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE
 • catering – wesela, chrzciny, komunie
 • wynajem zastawy stołowej
 • obsługa uroczystości i spotkań

Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów
lubaczowski
+48 508 602 663
biuro@cis.lubaczow.com.pl

Centrum integracji Społecznej w dąbrowie

Pełna oferta na stronie: www.cis.lubaczow.com.pl; www.facebook.com/CisDabrowa/

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • usługi cateringowe
 • Restauracja Dębnianka (obiady, pizza, 
  obiady abonamentowe)

Wierzawice 517, 37-300 Leżajsk
Leżajsk
leżajski
 +48 665 964 952
catering@debnianka.com

Spółdzielnia Socjalna „dębnianka”

Pełna oferta na stronie: www.debnianka.com; 
www.facebook.com/restauracjadebnianka/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

Pełna oferta na stronie: www.radosc.debica.pl; 
www.facebook.com/galeriaradosc/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • catering – wesela, chrzciny, komunie, urodziny, 
  szkolenia, imprezy okolicznościowe
 • wypiek ciast, ciastek, chleba pełnoziarnistego
 • wyroby garmażeryjne – pierogi, krokiety, gołąbki

Wesoła 596, 36-233 Wesoła
Nozdrzec
brzozowski
+48 691 627 629
delicja@poczta.onet.pl

Spółdzielnia Socjalna dELiCja
adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE
 • GRILL BAR w Ośrodku Rekreacyjnym 
  przy ul. Kwiatowej w Jaśle
 • cateringowa organizacja imprez masowych
 • obsługa bankietów, konferencji, szkoleń

ul. Staszica 13, 38-200 Jasło
Jasło
jasielski
+48 530 212 434, +48 500 222 204
info@radosc24.pl

Spółdzielnia Socjalna „Radość”

Pełna oferta na stronie: www.radosc24.pl; 
www.facebook.com/radosc24/

Pełna oferta na stronie: www.delicjacatering.com.pl; 
www.facebook.com/spoldzielniadelicja/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • catering
 • obsługa imprez – konferencje, szkolenia, 
  chrzty, komunie
 • Kawiarnia ,,Galeria Przedmiotu”
 • Lunch bar ,,Europejskie Klimaty’’
 • Cukiernia ,,Manufaktura Smaku”
 • Restauracja „Kuchnia za Parkiem”

ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
16 627 12 26
biuro@zaz-jaroslaw.pl

Zakład aktywności Zawodowej w jarosławiu

Pełna oferta na stronie: www.zaz-jaroslaw.pl

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi gaStRONOMiCZNE 
 • wyroby garmażeryjne – pierogi, uszka, krokiety
 • catering
 • lokal gastronomiczny Nasza Chata
 • lokal cukierniczo-gastronomiczny ZazSmak

ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój
Rymanów
krośnieński
13 435 77 20
zakladaz@op.pl 

Zakład aktywności Zawodowej PSONi w Rymanowie Zdroju

Pełna oferta na stronie: www.zazrymanowzdroj.com.pl; 
www.facebook.com/zazrymanow/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi hOtELaRSKiE
 • noclegi
 • rodzinny wypoczynek
 • pobyt grup zorganizowanych
 • wizyty studyjne

USłUgi hOtELaRSKiE 
 • Ośrodek Naturoterapii „Dom Zdrowia” w Błażowej

ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój
Rymanów
krośnieński
13 435 77 20
zakladaz@op.pl 

Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 

Zakład aktywności Zawodowej PSONi w Rymanowie Zdroju

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Pełna oferta na stronie: www.zazrymanowzdroj.com.pl; 
www.facebook.com/zazrymanow/

Pełna oferta na stronie: www.zaz.trzezwagmina.pl 

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi hOtELaRSKiE
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USłUgi KOSMEtyCZNE
Maciechowska Nails Academy 
ul. Targowa 10, 35-005 Rzeszów
 • manicure klasyczny
 • manicure męski
 • przedłużanie paznokci metodą żel/akryl
 • manicure hybrydowy
 • manicure japoński
 • manicure spa z parafiną
 • zabiegi przedłużanie/uzupełnianie
 • sprzedaż produktów do pielęgnacji dłoni
 • pedicure klasyczny + spa
 • pedicure hybrydowy
 • usuwanie manicure 
  hybrydowego/akrylowego/żelowego
 • zabieg parafinowy na dłonie
 • ręcznie malowane zdobienia na paznokciach

ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
+48 790 225 085
polifonia.project@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna  
„Polifonia Project” - Maciechowska Nails academy

Pełna oferta na stronie: www.facebook.com/polifonia.project/  
https://www.facebook.com/maciechowska.nails.academy/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi KOSMEtyCZNE
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USłUgi  
KRaWiECKO-SZWaLNiCZE

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi KRaWiECKO-SZWaLNiCZE
 • naprawa odzieży
 • szycie na miarę dla osób indywidualnych, 
  szkół i innych instytucji 

USłUgi KRaWiECKO-SZWaLNiCZE 
 • szycie
 • skracanie
 • obszywanie
 • wymiana zamków

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
16 627 12 26
biuro@zaz-jaroslaw.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Zakład aktywności Zawodowej w jarosławiu

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; www.facebook.com./zaz.stare.oleszyce/

Pełna oferta na stronie: www.zaz-jaroslaw.pl
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USłUgi KRaWiECKO-SZWaLNiCZE
 • usługi krawieckie
 • szycie na miarę

ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
Przemyśl
Przemyśl
16 642 77 22
przemysl@caritas.pl 

Centrum integracji Społecznej w Przemyślu

Pełna oferta na stronie: www.przemysl.caritas.pl 

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi KRaWiECKO-SZWaLNiCZE 
 • kursy szycia
 • kursy krawieckie dla średniozaawansowanych 
  II stopnia 80 h
 • kursy przeróbek krawieckich
 • projektowanie oraz wykonanie odzieży 
  (wzornictwo ludowe, indywidualne zamówienia)

ul. Wyspiańskiego 13/4a, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 507 188 556
fundacja.gamon@gmail.com

Fundacja artystyczna ga MON

Pełna oferta na stronie:  www.gamon.com.pl, 
https://www.facebook.com/Atelier-GA-MON-Justyna-Wesołowska/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE
 • koszenie trawników traktorem oraz kosami 
  spalinowymi
 • porządkowanie terenów zielonych
 • porządkowanie cmentarzy, placów, parkingów itp.
 • konserwacja obiektów infrastruktury publicznej

USłUgi OgROdNiCZE 
 • pielęgnacja ogrodów dla klientów indywidualnych, 
  instytucji, JST i innych

USłUgi OgROdNiCZE 
 • produkcja i sprzedaż kwiatów rabatowych 
  i balkonowych
 • utrzymanie i nasadzenia terenów zielonych

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój
Rymanów
krośnieński
13 435 77 20
zakladaz@op.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Woli żyrakowskiej

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Zakład aktywności Zawodowej PSONi w Rymanowie Zdroju

Pełna oferta na stronie: www.radosc.debica.pl; www.facebook.com/galeriaradosc/

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; 
www.facebook.com./zaz.stare.oleszyce/

Pełna oferta na stronie: www.zazrymanowzdroj.com.pl; www.facebook.com/zazrymanow/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE
 • koszenie trawy
 • odśnieżanie
 • porządkowanie ogrodów

USłUgi OgROdNiCZE 
 • koszenie i porządkowanie terenów zielonych
 • przycinka drzew i krzewów
 • pielęgnacja rabat kwiatowych

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,  
38-400 Krosno 
Krosno
Krosno
+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl 

ul. Witosa 14a, 38-100 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
+48 535 976 983
kierownikcis@strzyzow.pl

Zakład aktywności Zawodowej nr 2 PSONi Koło w Krośnie

Centrum integracji Społecznej w Strzyżowie

Pełna oferta na stronie: www.zaz2krosno.org.pl, www.facebook.com/ZAZ2Krosno/ 

Pełna oferta na stronie: www.cisstrzyzow.pl 

Wola Żyrakowska 80 b, 39-204 Żyraków
Żyraków
dębicki
14 681 86 58
zaz@radosc.debica.pl

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE 
 • wykaszanie
 • orkanowanie, oranie, kultywatorowanie, bronowanie
 • nasadzanie krzewów i drzew owocowych

Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów
lubaczowski
+48 508 602 663
biuro@cis.lubaczow.com.pl

Centrum integracji Społecznej w dąbrowie

Pełna oferta na stronie: www.cis.lubaczow.com.pl; www.facebook.com/CisDabrowa/



52 53

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE
 • bieżące oczyszczanie terenów zielonych 
  z zanieczyszczeń,
 • koszenie, grabienie i wywożenie trawy rosnącej 
  na placach, trawnikach, placach zabaw 
 • bieżąca pielęgnacja i utrzymanie żywopłotów, 
  w tym: przycinanie i odchwaszczanie 
 • pielęgnacja istniejących rabat kwiatowych, 
  w tym: odchwaszczanie, podlewanie, a także  
  uzupełnianie nasadzeń

ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica
Dębica
dębicki
14 676 39 06
cis.debica@gmail.com 

Centrum integracji Społecznej w dębicy

Pełna oferta na stronie: www.cisdebica.pl; 
www.facebook.com/Centrum-Integracji-Społecznej-w-Dębicy/ 

USłUgi  
POChóWKU ZWiERZąt

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi OgROdNiCZE 
 • pielęgnacja – koszenie trawy, wertykulacja, 
  odchwaszczanie rabat, nawożenie, przycinanie  
  drzew, żywopłotów, odśnieżanie
 • projektowanie oraz zakładanie ogrodów 
  – zakładanie trawników, nasadzania drzew  
  i krzewów

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 504 479 908
biuro@ogród-dokumentow.pl

Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów”

Pełna oferta na stronie: www.ogrod-dokumentow.pl; 
www.facebook.com/ogroddokumentow/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi POChóWKU ZWiERZąt
 • odbiór zwłok zwierzęcych
 • grzebanie zwłok zwierzęcych 
 • prace kamieniarskie
 • wykonywanie mogiłek
 • grawerowanie wizerunków na płytach granitowych

ul. Krakowska 57, 35-111 Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
+ 48 530 174 063
cmentarzdlazwierzat@interia.pl;  
cmentarzgalicja@gmail.com

Spółdzielnia Socjalna „galicja”

Pełna oferta na stronie: www.cmentarzdlazwierzat.eu

USłUgi POLigRaFiCZNE
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi POLigRaFiCZNE
 • haft komputerowy
 • sublimacja (kubki, filiżanki, talerzyki, granit, koszulki)
 • druk cyfrowy
 • reklama mobilna
 • reklama na tablicach przydrożnych
 • produkcja gadżetów reklamowych 
  (magnesy, puzzle, koszulki)
 • skład komputerowy

Ul. 11 listopada 8a/3, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 604 952 468, +48 693 775 767
nm@equela.eu 

Przedsiębiorstwo Społeczne EQUELa Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: 
www.equela.eu; www.facebook.com/equelaeu/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi POLigRaFiCZNE 
 • obsługa graficzna i drukarska
 • plakaty, ulotki, wizytówki
 • druk wielkoformatowy
 • druk UV
 • pieczątki
 • kalendarze
 • gadżety reklamowe
 • zaproszenia

Malinie 214, 39-331 Chorzelów
Tuszów Narodowy
mielecki
17 774 37 56
drukarnia@gzaz.pl

gminny Zakład aktywności Zawodowej w Maliniu

Pełna oferta na stronie: www.gzaz.pl

USłUgi POLigRaFiCZNE
 • grawerowanie laserem
 • sublimacja
 • gadżety reklamowe

USłUgi POLigRaFiCZNE 
 • druk cyfrowy
 • druk wielkoformatowy
 • druk UV
 • grawerowanie i znakowanie laserem
 • reklama przestrzenna 3D
 • gadżety reklamowe

Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Woli żyrakowskiej

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Pełna oferta na stronie: www.radosc.debica.pl; 
www.facebook.com/galeriaradosc/

Pełna oferta na stronie: www.zaz.trzezwagmina.pl 

Wola Żyrakowska 80 b, 39-204 Żyraków
Żyraków
dębicki
14 681 86 58
zaz@radosc.debica.pl

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail
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USłUgi PORZądKOWO- 
gOSPOdaRCZE

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE
 • opieka nad grobami
 • drobne usługi gospodarcze 
 • usługi zwyżką

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE 
 • sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków 
  oraz domów (mycie okien, pranie firan i zasłon)

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE 
 • pomoc kuchenna
 • pomoc budowlana
 • pracownik gospodarczy
 • sprzątanie
 • sprzedaż, obsługa klienta

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 504 479 908
biuro@ogród-dokumentow.pl

ul. Witosa 14a, 38-100 Strzyżów
Strzyżów
strzyżowski
+48 535 976 983
kierownikcis@strzyzow.pl

ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
13 474 39 04; 13 474 39 12
cis@um.krosno.pl

Spółdzielnia Socjalna „Ogród dokumentów”

Centrum integracji Społecznej w Strzyżowie

Centrum integracji Społecznej w Krośnie

Pełna oferta na stronie: www.ogrod-dokumentow.pl; 
www.facebook.com/ogroddokumentow/

Pełna oferta na stronie: www.cisstrzyzow.pl 

Pełna oferta na stronie: www.ciskrosno.hol.es; 
www.facebook.com/ciskrosno/ 
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE 
 • oczyszczanie powierzchni działek rolnych, 
  terenów zielonych

Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów
lubaczowski
+48 508 602 663
biuro@cis.lubaczow.com.pl

Centrum integracji Społecznej w dąbrowie

Pełna oferta na stronie: www.cis.lubaczow.com.pl; www.facebook.com/CisDabrowa/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE
 • sprzątanie budynków
 • sprzątanie na zewnątrz
 • czyszczenie nagrobków/elewacji budynków
 • odnawianie ogrodzeń
 • odśnieżanie dla Spółdzielni Mieszkaniowych, 
  klientów indywidualnych i innych 

ul. Wiejska 114, 37-630 Oleszyce
Oleszyce
lubaczowski
16 631 50 20
biuro@zaz-oleszyce.pl 

Zakład aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach

Pełna oferta na stronie: www.zaz-oleszyce.pl; www.facebook.com./zaz.stare.oleszyce/

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE 
 • porządkowanie grobów
 • sprzątanie ulic
 • dbanie o miejskie zieleńce
 • prace porządkowe przy pomnikach pamięci narodowej

ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
+48 506 316 022
zaz.krosno@psoni.org.pl

Zakład aktywności Zawodowej nr 1 PSONi Koło w Krośnie

Pełna oferta na stronie: www.zazkrosno.org.pl 

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE 
 • sprzątanie biur i mieszkań
 • sprzątanie nagrobków

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,  
38-400 Krosno 
Krosno
Krosno
+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl 

Zakład aktywności Zawodowej nr 2 PSONi Koło w Krośnie

Pełna oferta na stronie: www.zaz2krosno.org.pl, www.facebook.com/ZAZ2Krosno/

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PORZądKOWO-gOSPOdaRCZE
 • sprzątanie posesji wokół budynków
 • zamiatanie parkingów, chodników, ulic osiedlowych
 • grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym
 • odśnieżanie parkingów, placów i terenów osiedlowych
 • bieżące utrzymanie w czystości i porządku placów 
  zabaw oraz parków, w tym m.in.: koszenie trawy,  
  zbieranie nieczystości
 • bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach, 
  pomnikach pamięci, mogiłach 
 • bieżące utrzymanie czystości wałów 
  przeciwpowodziowych

ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica
Dębica
dębicki
14 676 39 06
cis.debica@gmail.com 

Centrum integracji Społecznej w dębicy

Pełna oferta na stronie: www.cisdebica.pl; 
www.facebook.com/Centrum-Integracji-Społecznej-w-Dębicy/ 
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PRaLNiCZE
 • pranie wodne

USłUgi PRaLNiCZE 
 • pranie wodne
 • krochmal
 • magiel

USłUgi PRaLNiCZE 
 • pranie wodne
 • magiel
 • krochmal
 • prasowanie

ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
Krosno
Krosno
+48 506 316 022
zaz.krosno@psoni.org.pl

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,  
38-400 Krosno 
Krosno
Krosno
+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl 

ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl
Przemyśl
Przemyśl
16 642 77 22
przemysl@caritas.pl 

Zakład aktywności Zawodowej nr 1 PSONi Koło w Krośnie

Zakład aktywności Zawodowej nr 2 PSONi Koło w Krośnie

Centrum integracji Społecznej w Przemyślu

Pełna oferta na stronie: www.zazkrosno.org.pl 

Pełna oferta na stronie: www.zaz2krosno.org.pl, 
www.facebook.com/ZAZ2Krosno/

Pełna oferta na stronie: www.przemysl.caritas.pl 

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi PRaLNiCZE
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi REhabiLitaCyjNE 
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia

USłUgi REhabiLitaCyjNE 
 • hipoterapia

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
+48 889 886 878
kontakt@sensis.rzeszow.pl

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 660 57 33 99
biuro@omnes.org.pl

Ul. 11 listopada 8a/5, 39-400 Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
+48 600 355 396, +48 693 775 767
biuro@euratus.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne SENSiS Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna „EURatUS”

Pełna oferta na stronie: www.sensis.rzeszow.pl; www.facebook.pl/sensis.rzeszow/

Pełna oferta na stronie: www.facebook.com/euratus/

USłUgi 
REhabiLitaCyjNE

Pełna oferta na stronie: www.omnes.org.pl; www.facebook.com/cafemobilgp/; 
www.facebook.com/CentrumRehabilitacjiOMNES/

USłUgi REhabiLitaCyjNE
 • integracja sensoryczna (diagnoza, zajęcia integracji 
  sensorycznej, zajęcia grupowe  
 • rehabilitacja neurorozwojowa (konsultacje, instruktarz   
  pielęgnacji niemowląt, rehabilitacja neurorozwojowa,  
  terapia taktylna, masaż leczniczy częściowy i całkowity)
 • sala Doświadczania Świata (terapia snoezelen 
  indywidualna i grupowa, terapia snoezelen rodzic  
  i dziecko, zabawa interaktywna grupowa)
 • pomoc psychologiczna (konsultacje psychologiczne, 
  diagnoza psychologiczna, terapia  
  psychologiczna ,coaching rodzicielski-spotkania  
  indywidualne i grupowe)
 • szkolenia dla dzieci i dorosłych
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi REMONtOWE
 • szpachlowanie, gruntowanie, malowanie wewnątrz 
  budynków (ścian, okien, drzwi, grzejników)
 • układanie płytek
 • montaż płyt kartonowo-gipsowych
 • drobne prace konserwatorskie

ul. Brzegowa 42, 39-200 Dębica
Dębica
dębicki
14 676 39 06
cis.debica@gmail.com 

Centrum integracji Społecznej w dębicy

Pełna oferta na stronie: www.cisdebica.pl; 
www.facebook.com/Centrum-Integracji-Społecznej-w-Dębicy/ 

USłUgi REMONtOWE
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi tRaNSPORtOWE
 • transport osób

USłUgi tRaNSPORtOWE 
 • licencjonowany  transport na terenie całego kraju 
  – wizyta u lekarza, wyjazd do sanatorium,  
  transport na lotnisko, transport okolicznościowy
 • profesjonalny transport osób niepełnosprawnych 

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 660 57 33 99
biuro@omnes.org.pl

 

ul. Staszica 13, 38-200 Jasło
Jasło
jasielski
+48 530 212 434, +48 500 222 204
info@radosc24.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o.

Spółdzielnia Socjalna „Radość”

Pełna oferta na stronie: www.radosc24.pl; 
www.facebook.com/radosc24/

USłUgi tRaNSPORtOWE

Pełna oferta na stronie: www.omnes.org.pl; 
www.facebook.com/CentrumRehabilitacjiOMNES/
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

USłUgi tURyStyCZNEE
 • organizacja jedno- i dwudniowych wycieczek 
  na terenie kraju
 • organizacja spływów kajakowych, rajdów pieszych 
  i rowerowych
 • organizacja wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych
 • organizacja wyjazdów  edukacyjnych dla grup 
  szkolnych młodzieżowych, seniorów 

ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak
Frysztak
strzyżowski
+48 791 222 433
biuro@dolinawisloka.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne dolina Wisłoka Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: 
www.dolinawisloka.pl;  
www.facebook.com/dolinawisloka/

USłUgi tURyStyCZNE
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adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

WyNajEM NaMiOtóW WyStaWiENNiCZyCh

ul. Wilsona 6A, 37-500 Jarosław
Jarosław
jarosławski
+48 660 57 33 99
biuro@omnes.org.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: www.omnes.org.pl;  www.facebook.com/cafemobilgp/

WyNajEM NaMiOtóW  
WyStaWiENNiCZyCh



74 75

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

WyPOżyCZaLNia SPRZętU WOdNEgO
 • wypożyczalnia kajaków jedno- i dwuosobowych
 • wypożyczalnia rowerów górskich, trekkingowych 
  oraz typu fatbike
 • wypożyczalnia kijów do nordic walking
 • wypożyczalnia trampolin fitness

ul. Sportowa 30, 38-130 Frysztak
Frysztak
strzyżowski
+48 791 222 433
biuro@dolinawisloka.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne dolina Wisłoka Sp. z o.o.

Pełna oferta na stronie: 
www.dolinawisloka.pl;  
www.facebook.com/dolinawisloka/

WyPOżyCZaLNia  
SPRZętU WOdNEgO
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adres 
 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

adres 
gmina 
powiat  
telefon 
e-mail

ZdROWiE
 • wczasy odchudzające i oczyszczające w Ośrodku 
  Naturoterapii „Dom Zdrowia” w Błażowej
 • diety
 • warsztaty o zdrowiu

ZdROWiE 
 • Konsultacje dietetyka, psychodietetyka, psychologa, 
 • Organizacja biwaków i obozów 
  integracyjno-edukacyjnych z zakresu prawidłowego  
  odżywiania i dbania o swoje zdrowie

ul. Wierzbowa 2, 35-310 Rzeszów
Rzeszów
Rzeszów
+48 662 520 995
fundacja_zywieniowaabc@wp.pl

Zakład aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej

Fundacja żywieniowa abC

Pełna oferta na stronie: http://domzdrowia.org/

Pełna oferta na stronie: www.zywienioweabc.com.pl; 
https://www.facebook.com/zywienioweabc/

Wola Rafałowska 214,  
36-017 Błędowa Tyczyńska
Chmielnik
rzeszowski
17 230 45 46
drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl 

ZdROWiE
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