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Agencja Rozwoju 
Pomorza SA,  

 

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług 
doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą 
otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. 
System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 
działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł. 
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Benefit Systems 

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Karta MultiSport – najważniejszy produkt spółki został zaprezentowany światu w 2004 
roku i w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z najpopularniejszych benefitów w Polsce. 
Program wellbeingowy Benefit Systems - Zdrowie na Etacie. Program realizujemy obecnie 
w wersji online - proponując naszym Klientom i ich pracownikom webinary, warsztaty oraz 
sesje tematyczne wspierające zdrowy styl życia, spotkania z dietetykami i trenerami oraz 
ćwiczenia. 
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Bistro Dalba 

Spółdzielnia Socjalna, w ramach której działa Bistro w Urzędzie Miasta w Gdańsku , 
zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Naszą dumą jest kuchnia, która odzwierciedla 
talent i kreatywność naszych kucharzy. Bistro Dalba, to smaczne jedzenie i unikalna 
atmosfera.  

https://www.arp.pl/
https://www.arp.pl/
https://www.benefitsystems.pl/
https://www.facebook.com/Bistro-Dalba-405986880180088/


 
 

 
 
 

W związku z zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia mamy specjalną ofertę 
cateringu świątecznego. 
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Browar Spółdzielczy 

Browar Spółdzielczy powstał z pasji do piwa, morza i potrzeby zmiany. Warzymy piwo w 
sposób tradycyjny w małym browarze w Pucku. Właścicielem browaru jest Spółdzielnia 
Socjalna DALBA. 
  
To nie jest zwykłe miejsce pracy, to pasja. Większość pracowników spółdzielni to osoby, 
które nie miały szans na otwartym rynku pracy z powodu swojej niepełnosprawności. Ich 
zaangażowanie i determinacja sprawiają, że nasze piwo jest czymś wyjątkowym, 
spełnieniem marzeń i szansą. 
To po prostu „Piwo, które warzy więcej”! 
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Ciekawa Spółdzielnia 
Socjalna 

cieKAWA kawiarnia to miejsce tworzone razem z osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. Dostrzegając ich potencjał tworzymy miejsce, w którym będą spełniać swoje 
marzenie o dorosłości i samodzielności przez pracę. Nasze logo to kubek z "dymkami 
rozmowy". w cieKAWEJ chcemy się z Wami spotykać, rozmawiać, dzielić doświadczeniami, 
pyszną kawą i ciastem. cieKAWA kawiarnia jest podmiotem ekonomii społecznej 
utworzonym przez Ciekawą Spółdzielnię Socjalną. Członkami założycielami Spółdzielni są 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 
Gdańsku oraz Fundacja Teneo. 
Kawiarnia to nie tylko  miejsce spotkań przy dobrej kawie, ale też oferta na słodki catering 
oraz ciasta do biura/domu. 

https://www.browarspoldzielczy.com/
http://ciekawa.com.pl/
http://ciekawa.com.pl/
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CSR Consulting 

Specjalizujemy się w strategicznym doradztwie dla firm w obszarze zrównoważonego 
rozwoju. Od ponad 14 lat wspieramy największe firmy w budowaniu pozycji lidera i 
nawiązywaniu strategicznych partnerstw. Istotę naszych działań najlepiej oddaje misja: 
„Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu dzięki czemu 
ich firmy mogą się rozwijać, a na polskim rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania 
odpowiadające na wyzwania Agendy 2030”  

7 

Farm Frites Poland Sp. z 
o.o. 

Swoją działalność prowadzimy w Lęborku od 1994 roku. Zaczęliśmy od produkcji frytek i po 
latach ich produkcji możemy siebie nazwać ekspertem w tej dziedzinie. Poza frytkami 
produkujemy jeszcze placki i płatki ziemniaczane. Wszystko z ziemniaków uprawianych w 
Polsce, kupowanych przede wszystkim od lokalnych dostawców. Zatrudniamy ponad 200 
osób. Naszym głównym klientem jest McDonald’s, którego zaopatrujemy na 12 
europejskich rynkach (na 10 z nich mamy wyłączność), ale lęborskie frytki można znaleźć 
również w paczkach z logo Aviko i Farm Frites (te dwie holenderskie firmy są udziałowcami 
naszej firmy). 
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Fundacja Inicjowania 
Rozwoju UP 
FOUNDATION 

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu potencjału 
płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, organizacji pozarządowych i 
instytucji publicznych. 
Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" działa od 2011 roku na rzecz 
upowszechniania współpracy międzysektorowej oraz społecznej odpowiedzialności 
(Corporate Social Responsibility - CSR) i zrównoważonego rozwoju na Pomorzu.  
Fundacja powstała z inicjatywy liderów wywodzących się z różnych sektorów, osób 
dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu.  

https://www.facebook.com/CSRConsulting/
http://www.ffp.pl/
http://www.ffp.pl/
https://www.forumrozwoju.org.pl/
https://www.forumrozwoju.org.pl/
https://www.forumrozwoju.org.pl/


 
 

 
 
 

Promujemy znaczenie odpowiedzialności społecznej w działaniach organizacji i firm. 
Pomagamy budować i wdrażać strategie i działania CSR. Wiemy, jak to robić skutecznie. 
Promujemy najlepsze praktyki CSR, wspieramy rozwój lokalny, integrujemy środowisko 
biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu.  
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Fundacja Kobiety 
Wędrowne 

Fundacja Kobiety Wędrowne powstała w 2018 r. jako kontynuacja 5-letnich wspólnych 
działań nieformalnej grupy kobiet z Polski i imigrantek mieszkających w Trójmieście. Nasza 
działalności wpisuje się w realizację miejskiej polityki imigracyjnej, zawartej w Modelu 
Integracji Imigrantów w Gdańsku, w obszarach edukacji, kultury i pomocy społecznej oraz 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Realizujemy różnorodne działania, adresowane zawsze 
do grup złożonych z nowych i starych mieszkańców lokalnych społeczności, we 
współpracy z instytucjami samorządowymi i organizacjami społecznymi. Naszą misją jest 
budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest 
bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych 
idei. W naszych działaniach kierujemy się wartościami: godność, nadzieja i szacunek. 
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Fundacja ,,Świat Wrażliwy 
'' Kawiarnia Społeczna 
Caffe Aktywni 

Fundacja ,, Świat Wrażliwy'' prowadzi warsztaty, zajęcia i treningi dla młodych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną i seniorów.Wspiera rodziców i opiekunów osób z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz angażuje społeczność lokalną w życie fundacji i 
zaprasza do wspólnej przestrzeni wymiany doświadczeń i wzajemnej otwartości.Fundacja 
prowadzi innowacyjną kawiarnię Caffe Aktywni w której zatrudnia seniorów mentorów i 
młode osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 
W ofercie: wyroby seniorek mentorek i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną/ 
rękodzieło, świąteczne pierniki, chatki piernikowe, ofertę kawiarni. 

https://www.facebook.com/Fundacja.Kobiety.Wedrowne/
https://www.facebook.com/Fundacja.Kobiety.Wedrowne/
https://www.facebook.com/fundacjaswiatwrazliwy2013/
https://www.facebook.com/fundacjaswiatwrazliwy2013/
https://www.facebook.com/fundacjaswiatwrazliwy2013/
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Fundacja Przyjazna 
Edukacja 

Zajmujemy się wsparciem edukacji jak i animacją, inspirujemy się metodą Montessori i 
pozytywną dyscypliną. Naszym celem jest nauka i rozwój dzieci ale nie lubimy konwencji 
dlatego szukamy rozwiązań które pozwolą dzieciom na rozwijanie się wszechstronnie.  
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Fundacja PijaR z sercem 

 

Kompleksowa obsługa różnych podmiotów i projektów społeczno- kulturalnych oraz 
promocyjnych. Instytucjom samorządowym – możemy pomóc w napisaniu i 
koordynowaniu projektów społeczno-kulturalnych. 
Możemy prowadzić różnego typu zajęcia animacyjne w placówkach opieki dziennej np. 
domach seniora oraz zorganizować eventy w realu lub w sieci. Możemy wyprodukować 
pod dane wydarzenie indywidualne gadżety rzemieślnicze. 
Organizacjom pozarządowym – możemy pomóc w zakresie promocji realizowanych 
projektów, w tym w nagraniach muzycznych i dźwiękowych oraz montażu materiałów - we 
własnym (wygłuszonym) studiu nagrań w Sztumie. 
Osobom fizycznym możemy pomóc w organizacji przyjęć rodzinnych, w tym w 
prowadzeniu animacji dla dzieci oraz dla 
dorosłych. Atrakcję weselną lub uświetnienie rocznicy ślubu może stanowić „rycerskie 
porwanie panny młodej” i szereg animacji „wykupnych” lub inne wydarzenie według 
indywidualnego scenariusza odpowiadającego zainteresowaniom solenizanta. Podmiotom 
gospodarczym możemy 
zapewnić m.in. dbałość o jakość. Szczególnie w czasie pandemii warto zadbać o normy i 
weryfikację ich przestrzegania przez pracowników. Chodzi nie tylko o zachowanie norm 
sanitarno-epidemiologicznych, ale także o pełne wykorzystanie faktu przyjścia klienta do 
placówki i zadbanie o jakość jego obsługi i kompleksową sprzedaż przez pracowników 
danego podmiotu Dlatego nasi pracownicy mogą wcielić się w rolę tajemniczego klienta i 

https://www.facebook.com/Fundacja-Przyjazna-Edukacja-104797894637515/
https://www.facebook.com/Fundacja-Przyjazna-Edukacja-104797894637515/
https://www.facebook.com/groups/318437979482152


 
 

 
 
 

zbadać jakość obsługi według istniejących w firmie standardów lub opracowanego 
wspólnie programu badawczego. 
Wyniki badań pozwolą ustalić plan naprawczy, który obejmować może szkolenia w różnej 
formie, w tym spotkań warsztatowych i motywacyjno- zabawowych. 
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Fundacja Rozwoju 
Społecznej 
Odpowiedzialności 
HELISA 
SPOKO Społeczny Kosz 

SPOKO – Społeczny Kosz to projekt społeczny, który powstał, aby wspierać podmioty 
ekonomii społecznej, lokalne spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje oraz pomóc w ich 
rozwoju. Wiele z tych organizacji, w ramach warsztatów terapeutycznych lub w celu 
samofinansowania, wytwarza produkty, które próbuje sprzedać, aby zapewnić sobie 
ciągłość funkcjonowania. SPOKO pomaga im w tych działaniach oraz zapewnia dotarcie 
ich produktów do szerszego grona odbiorców. Do naszych pudełek zapraszamy tylko 
uznane organizacje społeczne.  
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Gdańskie Centrum 
Równego Traktowania 
(GCRT) 

Nagłaśnianie przejawów dyskryminacji wobec osób we wszystkich sześciu grupach 
przesłankowych sprawia, że coraz lepiej rozumiemy, na czym polega cierpienie i 
wykluczenie, które im towarzyszy. Szczególnie obecnie, w bardzo napiętej społecznie 
sytuacji, gdy nastroje są podsycane przez media i polityków, ogromnie istotna wydaje się 
uważność na siebie nawzajem. Dzięki GCRT możemy wspólnie tworzyć bezpieczną 
przestrzeń do życia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska - z dostępem do wiedzy i 
specjalistycznych form wsparcia dla każdej osoby doświadczającej dyskryminacji i 
przemocy z nienawiści. 
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GOOD SPACE coworking 

GOOD SPACE coworking to komfortowa i elastyczna przestrzeń do pracy w klimatycznej 
gdańskiej kamienicy. Do tego wyjątkowo elastyczne warunki najmu. Jesteśmy gotowi 

https://www.jestesmyspoko.pl/
https://www.jestesmyspoko.pl/
https://www.jestesmyspoko.pl/
https://www.jestesmyspoko.pl/
https://www.jestesmyspoko.pl/
https://gcrt.pl/
https://gcrt.pl/
https://gcrt.pl/
https://www.goodspace.eu/


 
 

 
 
 

dostosować naszą ofertę do modelu Twojej pracy. Potrzebujesz dedykowanego biurka, bez 
żadnych limitów i z dostępem 24/7? A może miejsca do pracy kilka razy w miesiącu lub po 
prostu raz na kilka miesięcy, podczas pobytu w Gdańsku? Nie ma problemu – jesteśmy 
gotowi na każde rozwiązanie. 
 
W cenie - oprócz komfortowego miejsca pracy - otrzymujesz również dostęp do szybkiego 
łącza internetowego, salki spotkań, drukarki i skanera oraz oczywiście do wyposażonej 
kuchni z profesjonalnym ekspresem, wyborem herbat oraz wodą. 
 
Jeśli szukasz miejsca do pracy poza domem, z dala od zgiełku dużych biurowców, w 
komfortowej i wyjątkowej przestrzeni oraz cenisz sobie niezależność, przyjazną atmosferę 
oraz elastyczność w codziennej pracy – GOOD SPACE coworking to idealne miejsce dla 
Ciebie! 

 

INNaczej Program 
Innowacji Społecznych  

4 edycja Programu Innowacji Społecznych INNaczej, na innowacje społeczne, który 
powstał z myślą o mieszkankach i mieszkańcach Gdańska. W tym roku po raz pierwszy w 
wyjątkowej formule maratonu projektowania innowacji społecznych online.  
Podczas maratonu uczestnicy będą poszukiwać rozwiązań na wyzwanie społeczne: JAK 
DZISIAJ BUDOWAĆ I UTRZYMYWAĆ RELACJE W GDAŃSKU? Trwa rekrutacja zespołów, 
zapraszamy! Więcej: https://innaczej.pl/index.php/edycja-2020/ 
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Kampania 17 Celów 

Kampania 17 Celów mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. 
Kampania prowadzona jest w szerokim partnerstwie firm i instytucji i jest przykładem jak 

https://innaczej.pl/
https://innaczej.pl/
https://kampania17celow.pl/


 
 

 
 
 

w praktyce może wyglądać międzysektorowa współpraca na rzecz Agendy 2030. Portal 
Kampanii stanowi centrum wiedzy online o Celach Zrównoważonego Rozwoju dla 
polskiego biznesu. 
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Kooperatywa Żuławska 
Eko Box 

Kooperatywa Spożywcza Żuławy, zrzesza rolników produkujących organiczną, naturalną 
żywność oraz grupę odbiorców tych wytworów, klientów, ludzi świadomych, którym 
zależy, aby odżywiać się pożywieniem o wysokiej jakości. 
Współpracujemy lokalnie w celu wyprodukowania i kooperatywy większości warzyw, 
owoców i artykułów spożywczych tj. warzywa, owoce, pieczywo, nabiał, miody, soki.  
Wspieramy inicjatywy edukacyjne, społeczne i kulturalne. 
Produkując i kupując lokalnie mamy szanse sprawdzić naszych rolników, jak dbają o swoje 
plony, nie muszą mieć certyfikatów unijnych, ważne że wiemy, iż szanują naturę i ludzi. 
Chcemy zmieniać świat na lepsze, zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do 
produkcji ekologicznych wyrobów oraz nabywców genetycznie niemodyfikowanej 
żywności. 
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MAMYWENE Pracownia 

Pracownia MAMYWENE specjalizuje się w działaniach ekologicznych i partycypacyjnych. 
Tworzymy zaangażowane projekty i ciekawe warsztaty. Pokazujemy naturalne alternatywy 
dla kosmetyków, środków czystości oraz inspirujemy do dawania rzeczom drugiego życia 
przez ich twórcze wykorzystanie i tworzenie ciekawych, użytecznych przedmiotów. W 
jednym z naszych projektów, innowacji społecznej Pakuję do swojego, zachęcamy do 
zastąpienia jednorazowych plastikowych opakowań ich wielorazowymi odpowiednikami, 

https://www.facebook.com/KoopaZulawy/
https://www.facebook.com/KoopaZulawy/
https://mamywene.pl/


 
 

 
 
 

szyjemy woreczki na zakupy i prowadzimy wykłady. Projekt ten otrzymał patronat 
„Gdańsk bez plastiku”. 

Pracując staramy się  wychodzić poza schematy. Dlatego łączymy edukację, trening 
kreatywności i ekologiczne podejście w ciekawej formule zabawy i miłego spędzania 
czasu. Wyróżnienie w konkursie Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych w kategorii Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu. 
 
1 miejsce w kategorii osoba oraz nagroda publiczności w konkursie Puchary Zero Waste 
2019. 
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Nadwiślański Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje 
od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w 
Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz 
Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania 
Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG. 
 
Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze 
realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 
6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej. 
Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, 

http://nowes.pl/
http://nowes.pl/
http://nowes.pl/


 
 

 
 
 

w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. 
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PERSPECTIVE CSR 

Aleksandra Wołodko - PeRspetive CSR – relatywistyczna optymistka, ceniąca sobie różne 
perspektywy myślenia. Od 15 lat działa w zakresie organizacji, doradztwa, warsztatów i 
szkoleń CSR i PR. Współpracuje z biznesem, organizacjami pozarządowymi i sektorem 
publicznym. W swojej pracy wykorzystuje myślenie procesowe 
i projektowe, a także metodykę design thinking do kreacji usług ściśle dostosowanych do 
potrzeb ich odbiorców. Jej misją jest wspieranie i aktywizacja zawodowo-społeczna kobiet 
oraz integracja i promocja  branży na rzecz rozwoju idei społecznej odpowiedzialności 
organizacji. Pomaga budować odpowiedzialne, mocne marki. 
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Spółdzielnia Socjalna 
Sercem do Ludzi 

Rozpoczęliśmy swoją działalność z dniem 01.02.2020 roku. Oferujemy usługi opiekuńcze 
dla osób starszych i niepełnosprawnych,usługi rehabilitacyjne, usługi sprzątające, a także 
wypożyczenie sprzętu dla osób zależnych. 
Naszym celem jest opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi. 
Nasza pomoc nie ogranicza się tylko do opieki nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi, ale również zapewniamy towarzystwo, wsparcie oraz rozrywkę. 
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Stowarzyszenie 
Absolwentów Szkół 
Wyższych  “Nasza 
Europa” 

Stowarzyszenie „Nasza Europa” jest organizacją zajmującą się szeroko rozumianym 
rynkiem pracy, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Agencji Zatrudnienia w 
WUP Gdańsk, Producentów Rolnych. 
Jako zespół łączymy pasje, pracę, przyjaźń i zaufanie w jeden cel – Szkolimy i pracujemy 
profesjonalnie na rzecz lokalnej społeczności i naszego otoczenia. Jesteśmy otwarci na 
nowe wyzwania i współpracę w kolejnych obszarach z niewykorzystanym jak dotąd 

http://www.perspectivecsr.pl/
https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Sercem-do-Ludzi--105069417658224/
https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Sercem-do-Ludzi--105069417658224/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasza-Europa-166996370017178/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasza-Europa-166996370017178/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasza-Europa-166996370017178/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nasza-Europa-166996370017178/


 
 

 
 
 

potencjałem. 
Główną gałęzią działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia są szkolenia poprzez 
pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w celu realizacji bezpłatnych działań dla osób 
pracujących, bezrobotnych, studentów, rolników i domowników (w tym przede wszystkim 
organizacja bezpłatnych szkoleń zawodowych wraz ze stażami oraz wsparciu w 
(samo)zatrudnienia na rynku pracy wszystkich 
zainteresowanych i potrzebujących bez żadnych ograniczeń dotyczących równości szans 
na rynku pracy). 
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ZEROBAN Spółdzielnia 
Socjalna 

ZEROBAN to upcykling zużytych banerów reklamowych i eventowych w ramach 
działalności przedsiębiorstwa społecznego. 
ZEROBAN to pracownia krawiecka zatrudniająca osoby wykluczone i z 
niepełnosprawnościami.  
 
ZEROBAN to oferta współpracy dla środowisk biznesowych w ramach działań CSR. 
 
Celem bezpośrednim inicjatywy ZEROBAN jest produkcja gadżetów szytych z banerów, 
które pozostają po akcjach eventowo-marketingowych. Założeniem jest nie tylko ekologia, 
ale stworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych. Nadawanie drugiego życia banerom 
od ponad 10 lat istnieje w ofercie kilku firm, natomiast innowacją będzie, iż proces kreacji i 
produkcji gadżetów będzie realizowany przez podmiot ekonomii społecznej. Stanowić to 
także będzie wartość dodaną produktów ZEROBAN. Ich użytkownicy będą nie tylko 
kupowali fajny gadżet, ale będą mieli świadomość, że przyczyniają się w ten sposób do 
zapewnienia pracy współmieszkańcom oraz utylizują materiały mające trafić na śmietnik. 

https://www.facebook.com/zerobanpl/
https://www.facebook.com/zerobanpl/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


