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PROGRAM DWUDNIOWEJ WIZYTY STUDYJNEJ SZLAKIEM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  

SUBREGIONU KALISKIEGO I OKOLIC (WOJ. WIELKOPOLSKIE)  
 

Dzień 1 – 21.11.2017 
 

Godzina Miejsce wizyty (opis) Punkt programu 

7.00 – 9:45 Przejazd z Łodzi do Puszczykowa - Wyjazd o godz. 7:00 spod siedziby OWES, Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 

9:45 – 13:15 

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi działa od 2000 roku. Jest instytucją realizującą na terenie 

całej Polski przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym 

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Prowadzi Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim. 

1) Przerwa kawowa  
2) Warsztat: Przedsiębiorczość społeczna 

w Wielkopolsce 

3) Przerwa kawowa 

4) Warsztat: Tworzenie i funkcjonowanie 

partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej 

13:15 – 14:15 Przejazd do Jarocina 

14:15 – 15:45 

Kawiarnia Filmowa prowadzona jest przez Spółdzielnię Socjalną ZMYSŁY. Filmowa powstała w 2016 

r. Jej wnętrza znajdują się w budynku kina „Echo” w Jarocinie. W kuchni Filmowej wszystkie potrawy 

robione są z naturalnych składników, bez dodatku chemii spożywczej. Doznania kulinarne uzupełnia 

niezwykła atmosfera kina – hollywoodzkie gwiazdy, muzyka i lektura filmowa. Spółdzielnia Socjalna 

ZMYSŁY oferuje także usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

1) Obiad w Kawiarni Filmowej 

2) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności spółdzielni 

15:45 – 16:00 

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna powstała w 2014 roku. Świadczy usługi porządkowe, głównie dla 

spółdzielni mieszkaniowej. Wykonuje drobne roboty budowlane i remontowe, a także świadczy usługi 

kurierskie na terenie powiatu jarocińskiego. Spółdzielnię utworzyły osoby prawne.  

1) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności spółdzielni 

16:15 – 16:45 

Fundacja Akademia Zmysłów świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkoły Akademia Dobrej Edukacji. 

Organizuje również warsztaty edukacyjno-rozwojowe oraz półkolonie dla dzieci i młodzieży, w tym z 

niepełnosprawnością. 

1) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności fundacji 

 

16:45 – 17:15 Przejazd do Żerkowa, zakwaterowanie  

17:30 - 8:00 

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (ul. Jarocińska 35) 

 

 

1) Zakwaterowanie 

2) Kolacja (18:00) 

3) Nocleg 
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Dzień 2 – 22.11.2017 
 

Godzina Miejsce (opis) Punkt programu 

8.00 – 9.00 Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (ul. Jarocińska 35) 1) Śniadanie 

9.00 – 9.30 

Zakład Aktywności Zawodowej Promyk w Żerkowie działa od grudnia 2005 roku. Świadczy 

profesjonalne usługi m.in. w zakresie poligrafii i introligatorni oraz niszczenia dokumentów, pralni 

i magla, czy wypożyczalni sprzętu turystycznego. Obecnie w Zakładzie zatrudnione jest 70 osób, z czego 

52 osoby posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 

1) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności ZAZ 

9:30 – 10:15 Przejazd do Pleszewa 

10:15 – 10:45 

Stowarzyszenie Apoyo od 2016 roku prowadzi Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęczowa 

Kraina”. Jest to pierwsze tego typu przedszkole w powiecie pleszewskim, którego głównym celem jest 

integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Organizuje także imprezy i warsztaty dla dzieci 

i rodziców, animacje na festynach czy półkolonie w okresie wakacyjnym.  

1) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności Stowarzyszenia 

10:45 – 11:30 Przejazd do Koźmina Wielkopolskiego 

11:30 – 12:00 

Spółdzielnia Socjalna „VIVO” powstała w 2013 roku i zajmuje się świadczeniem usług sprzątających 

oraz konserwacją terenów zielonych. Od 2014 roku w ramach zadania pożytku publicznego realizuje 

usługi opiekuńcze na terenie gminy Koźmin Wlkp. Obecnie zatrudnia 14 osób. Jest spółdzielnią założoną 

przez osoby prawne.  

1) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności spółdzielni 

12:00 – 12:45 

Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. powstał w 2007 roku i zajmuje się aktywizacją 

zawodową osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie powiatu krotoszyńskiego. W ZAZ 7 

działa kilka działów: poligrafii, kooperacji oraz ślusarstwa i stolarstwa. Zakład aktywizuje ponad 60 osób. 

1) Przerwa kawowa 

2) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności ZAZ 

12:45 – 13:15 Przejazd do Zdun 

13:15 – 14:15 

Kawiarnia „Retro” rozpoczęła swoją działalność wraz z końcem 2016 roku i prowadzona jest przez 

Fundację „Pomysł na jutro”. Oprócz tego Fundacja świadczy usługi sprzątające, ogrodnicze oraz 

pielęgnacyjne i reklamowe. 

1) Obiad w Kawiarni Retro 

2) Spotkanie z przedstawicielami i prezentacja 

działalności fundacji 

14:15 – 17:15 Przejazd ze Zdun do Łodzi 

 


