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Wstępniak 

O 
ddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. 

Nasza Spółdzielnia w roku 2015 postawiła sobie za główny cel rozwój działalności  

gospodarczej umożliwiający stworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla osób 

zagrożonych wykluczeniem, które mają trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy.  

Dla naszych pracowników i współpracowników chcemy być wiarygodnym pracodawcą, a dla 

naszych partnerów biznesowych rzetelną firmą. Wierzymy w to, że świadczone przez nas usługi 

mogą być usługami o najwyższej jakości, z których zadowoleni są nasi klienci. Poprzez wdroże-

nie planu marketingowego i strategii rozwoju chcemy budować spójny wizerunek naszej Spół-

dzielni. Fakt, że otrzymaliśmy na początku roku tytuł Super Pracodawcy przyznany przez Powia-

towy Urząd Pracy w Gdańsku, jak i Srebrny Laur Jakości w konkursie o Pomorską Nagrodę Jako-

ści spowodował, że poczuliśmy jeszcze większe zobowiązania wobec naszego bliższego i dal-

szego otoczenia.  

 

Wspieramy działania na rzecz naszej społeczności lokalnej, przede wszystkim mieszkańców 

dzielnicy Nowy Port. Aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju wydarzeniach oraz je promuje-

my poprzez drukowanie materiałów informacyjnych, np. w związku z organizacją festynów koło 

Latarni Morskiej.  

 

Pierwsze półrocze br. było dla nas bardzo intensywne. Udało nam się rozszerzyć działalność 

oraz zwiększyć zatrudnienie. Braliśmy udział w wielu wydarzeniach. O tym wszystkim możecie 

Państwo przeczytać w dalszej części Biuletynu.  

 

Szczególne podziękowania należą się Gminie Miasta Gdańsk, jak i Miejskiemu Ośrodkowi Pomo-

cy Rodzinie w Gdańsku za życzliwe wspieranie naszej Spółdzielni i przyjazną współpracę.  

Mamy nadzieję, że bieżący numer Biuletynu zostanie przez Państwa przyjęty z dużym zaintere-

sowaniem i że Państwo znajdziecie na jego łamach ciekawe dla siebie informacje.  

Mamy również nadzieję, że zaprezentowanie przez nas podejście do prowadzenia działalności 

gospodarczej, wartości jakimi się kierujemy zachęcą Państwa do dalszej współpracy z nami bądź 

do jej podjęcia.  

 

 

 

Zapraszamy do współpracy. Naprawdę warto.  

Zespół Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej  
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G 
dańska Spółdzielnia Socjalna stale stara się poszerzać swoją działalność gospodarczą 

aby móc zwiększać zatrudnienie. Wierzymy, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu 

każdego człowieka jest praca, szczególnie dla osób które mają trudności w odnalezie-

niu się na dynamicznie zmieniającym się otwartym rynku pracy. Jako pracodawca staramy się 

zachowywać przyzwoicie w stosunku do naszych pracowników, jak i współpracowników.  

Z każdą zatrudnianą w Spółdzielni osobą zawieramy umowę, która zgodnie z oświadczeniem 

podlega tzw. ozusowaniu, terminowo wypłacamy wynagrodzenia, pracownikom bądź współ-

pracownikom oferujemy wynagrodzenie na poziomie nie mniejszym niż wynagrodzenie minimalne 

(w przeliczeniu na etat bądź godzinę pracy),  terminowo odprowadzamy składki na ubezpieczenia 

społeczne i podatek dochodowy. Nowozatrudniane osoby podlegają dwumiesięcznemu progra-

mowi adaptacyjnemu, dzięki któremu bezkolizyjnie odnajdują się w naszej organizacji. Zgodnie 

z przyjętą polityką szkoleniową staramy się aby każda osoba, która potrzebuje wzmocnienia 

swoich kompetencji miała możliwość brania udziału w szkoleniach, zarówno organizowanych 

przez GSS, jak i szkoleniach zewnętrznych.  Dbamy o bezpieczeństwo zatrudnianych przez nas 

osób i dlatego wyposażamy je w środki zabezpieczenia osobistego i w ergonomiczny sprzęt uła-

twiający wykonywanie zadań.  

Rozwój działalności Gdańskiej 

Spółdzielni Socjalnej na prze-

strzeni pierwszego półrocza 

2015 r. pozwolił na wzrost za-

trudnienia w oparciu o umo-

wy o pracę. Poniżej na wykre-

sie zostały zaprezentowane 

dane pozwalające na ocenę 

przyrostu liczby nowych sta-

nowisk pracy. W ciągu pół ro-

ku powstało 5 nowych stano-

wisk pracy w Spółdzielni, po-

mimo wygaszenia części działalności związanej z usługami kurierskimi po pierwszym kwartale 

br. Dodatkowo Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizowała 4 staże z Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gdańsku, z których 3 zakończyły się zatrudnieniem. W czerwcu br. rozpoczęły się kolejne 

2 staże dla osób poniżej 30 roku życia. W ramach współpracy z PUP w Gdańsku udało nam się 

zatrudnić jedną osobę z dofinansowaniem w ramach bonu zatrudnieniowego i jedną osobę 

w ramach prac interwencyjnych. Wspólnie przeprowadziliśmy również skuteczną i efektywną 

rekrutację na stanowisko merytoryczno-administracyjne.  

Dla nas ważni są ludzie 
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Lodołamacze 2015 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna jednym z laureatów Konkursu „Lodołamacze 2015”  

na szczeblu regionalnym - województwo pomorskie 

 

G 
dańska Spółdzielnia Socjalna jest pracodawcą na co dzień angażującym się na rzecz 

aktywizacji zawodowej 

i integracji osób z nie-

pełnosprawnością. W Spółdzielni 

zatrudniane są zarówno osoby 

z  niepełnosprawnością ruchową, 

jak i z niepełnosprawnością inte-

lektualną.  

 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna zo-

stała nagrodzona we wrześniu 

2015 r. podczas X edycji Pomor-

skiej Gali Konkursu „Lodołamacze 

2015” III miejscem i brązowym 

medalem w kategorii „Otwarty 

Rynek”. W trzech kategoriach Konkursu: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek, Instytucja 

brało udział ponad czterysta przedsiębiorstw i organizacji.  

 

Traktujemy to wyróżnienie z jednej strony jako docenienie naszych wysiłków, wartości jakimi 

się kierujemy, ale i również jako zobowią-

zanie na przyszłość. Przełamujemy stereo-

typy związane z tym, że jakość pracy oso-

by z niepełnosprawnością jest niższa, po-

dobnie jak wydajność. Staramy się tak do-

bierać zadania dla wszystkich przez nas 

zatrudnianych osób i tych pełnospraw-

nych i z niepełnosprawnością aby jakość 

świadczonych przez naszą Spółdzielnię 

usług była jak najwyższa, satysfakcjono-

wała naszych klientów i spełniała wdraża-

ne przez nas standardy. Osoby z niepełno-

sprawnością traktujemy jak osoby pełnosprawne w pracy. Wychodzimy z założenia, że przecież 
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każdy z nas ma swoje specyficzne ograniczenia, ale przecież też posiada wiele umiejętności. 

Filozofią działania Spółdzielni jest z jednej strony świadczenie profesjonalnych usług opiekuń-

czych, porządkowych, remontowych i innych, ale przede wszystkim kompleksowe działania na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczo-

nych. W przyszłości planujemy zwiększenie liczby stanowisk pracy, na których będą mogły być 

zatrudniane osoby z niepełnosprawnością  – mówi Katarzyna Littwin, Członek Zarządu i Dyrek-

tor Spółdzielni.  

Lodołamacze 2015 

Pomorska Nagroda Jakości 

Zachęcamy do udziału w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości  

 

M 
isją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego 

doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności 

i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego 

rozwoju organizacji, przy zastosowaniu Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości.  

 

Udział w Konkursie mogą zgłaszać wszystkie organizacje, które są zainteresowane ewaluacją 

procesów wynikających z ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ w ich firmach, a będącego myślą 

przewodnią Pomorskiej Nagrody Jakości.  

W październiku 2015 r. upływa termin składania deklaracji uczestnictwa w kolejnej edycji Kon-

kursu, już XIX.   

Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana corocznie organizacjom, które prezentują swo-

je zaangażowanie w zarządzanie jakością oparte na idei ciągłego doskonalenia i zrównowa-

żonego rozwoju. 

 

Nagroda jest przyznawana jako zespołowa, w kilku ka-

tegoriach: dla organizacji  mikro, małych, średnich, du-

żych oraz dla instytucji publicznych. 

Gdańska Spółdzielnia zdobyła w XVIII edycji Konkursu 

o Pomorską Nagrodę Jakości Srebrny Laur Jakości 

w kategorii mikro organizacja. Dzięki zdobytej nagro-

dzie Spółdzielnia stała się również członkiem Klubu 

Pomorskiej Nagrody Jakości.  
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W naszej ocenie dało Spółdzielni wymierne korzyści do których zaliczyć możemy m.in.:  

 

· niezależną ocenę sposobu zarządzania Spółdzielnia, 

· doskonalenie narzędzi związanych z jakością świadczonych przez Spółdzielnię usług, 

· ocenę realizacji polityki personalnej i szkoleniowej, 

· ocenę zaangażowania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wpływu Spół-
dzielni na społeczność lokalną, 

· możliwość porównywania się z innymi organizacjami pod względem przyjmowanych roz-
wiązań związanych z zarządzaniem przez jakość, 

· wymianę poglądów oraz praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektów jakościowych (dobre praktyki), 

· zdobywanie wiedzy (uczenie się zarówno od osób ze świata nauki, jak i praktyków), 

· budowanie pozytywnego wizerunku organizacji, 

· prestiż,  

· zwiększenie rozpoznawalności marki, jak i jej wiarygodność, 

· możliwość zdobycia nowych klientów, 

· nawiązanie współpracy o charakterze niekomercyjnym,  

· spotkania z ciekawymi ludźmi wyznającymi podobne wartości jak my.  

 

Wszystkie współpracujące z Gdańską Spółdzielnią Socjalną organizacje zachęcamy do udziału 

w Konkursie.  

Konkurs jest organizowany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT w Gdańsku wraz z Polskim Rejestrem Statków S.A. 

 

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie: http://notgdansk.pl 

Pomorska Nagroda Jakości 
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Metropolitarne Targi Pracy 2015 

G 
dańska Spółdzielnia Socjalna, która otrzymała za współpracę z Powiatowym Urzę-

dem Pracy w Gdańsku, tytuł Super Pracodawcy 2014 wystawiała się na Metropoli-

tarnych Targach Pracy Pomorza. Targi odbyły się w dniu 8 kwietnia 2015 r. w budyn-

ku Amber EXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich i miały charakter międzynarodowy. 

Bardzo dużo ofert na Targach było kierowanych do osób z wykształceniem wyższym, szcze-

gólnie informatycznym. Na tym tle nasze oferty pracy bardzo się wyróżniały.  

Spółdzielnia poszukiwała osób do pracy w charakterze opiekunów środowiskowych oraz 

opiekunek do dzieci, osób do drobnych prac remontowych i porządkowych, osoby do obsza-

ru związanego z poligrafią i osób do pozyskiwania funduszy i klientów. Mieliśmy okazję rów-

nież szerzyć wiedzę na temat ekonomii społecznej i funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 

Nasze materiały informacyjne związane z zakładaniem spółdzielni socjalnych cieszyły się bar-

dzo dużym powodzeniem. W trakcie rozmów z potencjalnymi przyszłymi współpracownika-

mi mieliśmy możliwość wymiany poglądów na temat funkcjonowania rynku pracy oraz tego 

co jest istotne dla osób poszukujących zatrudnienia.  

Udało nam się nawiązać współpracę z jedną osobą, którą poznaliśmy w ramach Targów.  

 

Już dzisiaj wiemy, że na przyszłorocznych Targach Pracy nie może nas zabraknąć.  
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III Forum Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości  

9  czerwca 2015 r. Gdańska Spółdzielnia Socjalna była aktywnym uczestnikiem III Forum 

Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Forum zostało zorganizowane przez Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej 

i Pomorską Specjalną Strefę Ekonomicz-

ną. Forum umożliwiło spotkanie przed-

stawicieli biznesu z przedstawicielami 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

spółdzielni socjalnych. Nasza Spółdziel-

nia w ramach sesji pitchingowej przed-

stawiła swoją ofertę usług porządko-

wych. Prezentacje były oceniane przez 

jury składające się z przedstawicieli biz-

nesu, którzy odnosili się zarówno do tre-

ści merytorycznej prezentacji, ich jakości 

oraz zachowań osób przedstawiających 

dany produkt. Nasza Spółdzielnia wygrała nagrodę główną jaką był pakiet marketingowy. 

Wśród zwycięzców znaleźli się również: Fundacja sprawni Inaczej i Spółdzielnia 100%. Zwycięz-

com gratulujemy.  

 

Udział w Forum pozwolił nam na przedstawienie działalności naszej Spółdzielni szerszemu gro-

nu odbiorców, nawiązanie re-

lacji z przedstawicielami bizne-

su oraz wymianę doświadczeń 

z przedstawicielami podmio-

tów ekonomii społecznej funk-

cjonujących na terenie Trójmia-

sta. Nasza Spółdzielnia realizu-

jąc usługi porządkowe kładzie 

duży nacisk na jakość i termi-

nowość tych usług, elastyczne 

podejście, wsłuchiwanie się 

w potrzeby naszych klientów 

i bezpieczeństwo osób przez 

nas zatrudnianych. Nasze po-

dejście zostało bardzo życzliwie odebrane przez przedstawicieli biznesu.  
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Festyn przy Latarni Morskiej 

W 
 piątek 1 maja 2015, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, wzięła udział w uroczystym 

otwarciu sezonu tu-

rystycznego w histo-

rycznej latarni morskiej w Nowym 

Porcie. Nie brakowało atrakcji za-

równo dla najmłodszych, jak i do-

rosłych mieszkańców Nowego 

Portu. Wśród atrakcji przewidzia-

nych w programie festynu wyróż-

nić można opowieści Gdańskiego 

Latarnika, salwę na wiwat Pirata 

Daniela z Motławy oraz pokaz ra-

townictwo medyczne, które nada-

ły wydarzeniu prawdziwie morski 

klimat! 

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania szerokiej działalności Spółdzielni. Gdańska Spół-

dzielnia Socjalna zapraszała uczestników festynu do swojego stanowiska, przy którym reprezen-

tanci GSS zachęcali do zapozna-

nia się z usługami świadczony-

mi przez Spółdzielnie oraz 

przedstawiali osobom zaintere-

sowanym aktualnie dostępne 

oferty pracy. Podczas festynu, 

odbył się również kiermasz rę-

kodzieła artystycznego Klubu 

Entliczek – Pętliczek. 

Cieszymy się, że mogliśmy 

uczestniczyć w tak pozytywnej 

inicjatywie i przyczynić się do 

integracji społeczności lokalnej! 

 

Nasza Spółdzielnia wsparła or-

ganizację festynu poprzez wydrukowanie plakatów informujących o festynie w ramach prowa-

dzonej przez nas działalności poligraficznej. 
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Obsługujemy szalety miejskie 

G 
dańska Spółdzielnia Socjalna obsługuje szalety miejskie. 

Wraz z rozpoczęciem długiego weekendu majowego 2015 Gdańska Spółdzielnia So-

cjalna rozpoczęła obsługę szaletów miejskich zlokalizowanych na starym mieście, jak 

i w pozostałych częściach Gdańska. Od samego początku stawialiśmy sobie następujące cele: 

czystość i jakość obsługi. Staramy się dostosować ofertę jak najlepiej do potrzeb osób korzysta-

jących z toalet. Do utrzymania czystości wykorzystujemy certyfikowane i profesjonalne środki 

myjące i dezynfekujące. Zarówno środki czystości, jak i ręczniki i papier toaletowy są przyjazne 

środowisku. Dla nas ekologia jest ważna. Zwracamy szczególną uwagę na to by nasz personel 

cechował się wysoką kulturą osobistą. W ramach dbania o standardy obsługi od samego po-

czątku wprowadziliśmy instytucję tajemniczego klienta, a nasi koordynatorzy dokonywali bieżą-

cej kontroli.  

 

Cieszymy się, że nasze wysiłki były doceniane przez naszych klientów gdyż osoby obsługujące 

miały wiele okazji do wysłuchania pochwał formułowanych przez klientów oraz przez instytu-

cje zewnętrzne nas kontrolujące. 
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GSS na Pikniku Seniora w Gdańsku 

Trzeci Pomorski Piknik Seniora  

 

J 
uż po raz trzeci z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych został zorganizowany 

Pomorski Piknik Seniora. Piknik odbywał się w dniu 13 czerwca br. w urokliwym miejscu 

jakim jest Park Nadmorski im. Prezydenta Ronalda Reagana w Gdańsku. Organizatorami 

Pikniku było Miasto 

Gdańsk i Fundacja Innowa-

cji Wspierających Samo-

dzielność „Niezależni”. 

Słoneczna letnia pogoda 

sprzyjała integracji senio-

rów, którzy licznie uczest-

niczyli w wydarzeniu. Ce-

lem imprezy było miłe 

spędzenie czasu na świe-

żym powietrzu, aktywiza-

cja i integracja osób star-

szych, ale także ich eduka-

cja obywatelska. Chętne 

osoby mogły wykonać bezpłatne badania profilaktyczne oraz zasięgnąć specjalistycznych po-

rad m.in.: prawnych, medycznych czy z zakresu bezpieczeństwa finansowego.  

 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna znalazła się wśród 24 wystawców. Mieliśmy okazję zaprezento-

wać naszą działalność, przede wszystkim w zakresie usług opiekuńczych. Przedstawiciele 

Spółdzielni w trakcie rozmów z seniorami informowali o zakresie świadczonych usług opiekuń-

czych i rozdawali materiały informacyjne. Nasza Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze 

w ponad 300 domach. Dbamy o jak najwyższą jakość naszych usług i bezpieczeństwo zarówno 

opiekunów środowiskowych, jak i osób na rzecz których usługi są świadczone. Zatrudniani 

przez nas opiekunowie środowiskowi posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świa-

dectwami i certyfikatami oraz długoletnie doświadczenie w niesieniu pomocy innym. Cieszymy 

się coraz większym zaufaniem osób na rzecz których świadczymy usługi opiekuńcze co się 

przejawia w polecaniu naszej Spółdzielni.  

 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i miłą atmosferę. 
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Gdańskie Dni Sąsiadów w Nowym Porcie 

W 
 ramach Gdańskich Dni Sąsiadów – edycja 2015, Gdańska Spółdzielnia Socjalna 

z siedzibą przy ul. Solec 4 w Nowym Porcie zorganizowała dzień sąsiedzki poświę-

cony integracji społeczności lokalnej. Chcieliśmy lepiej poznać naszych najbliższych 

sąsiadów, jak i organizacje działające w Nowym Porcie.  

Pomimo zmiennej 

pogody w tym pa-

dającego deszczu 

uczestnicy festynu 

bawili się doskona-

le. Obok grającej 

muzyki i dekoracji 

można było wziąć 

udział w quizie 

z  pytaniami o prze-

szłość i teraźniej-

szość Nowego Por-

tu, a także poroz-

mawiać z przedsta-

wicielem Rady Dziel-

nicy Panią Zdzisławą Małoplepszą. Wydarzenie uświetnili również swoją obecnością nasi sąsie-

dzi i mieszkańcy oraz przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, Stowarzy-

szenia Przedsiębior-

czości i Rehabilitacji, 

Fundacji Oparcia 

Społecznego Alek-

sandry (FOSA) i Klu-

bu Entliczek Pętli-

czek. 

Spotkanie było oka-

zją do rozmów, inte-

gracji sąsiedzkiej 

i pracowniczej. 

Wspólne spędzanie 

czasu umiliła Restau-

racja – Kawiarnia 
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Gdańskie Dni Sąsiadów w Nowym Porcie 

Perła Bałtyku, która zaprosiła do grillowania 

i poczęstunku. Uczestnicy mogli również 

skosztować pysznych domowych ciast . Dla 

najmłodszych przygotowano słodkie nie-

spodzianki w postaci cukierków, żelków 

i mniej słodkiego popcornu. Animacje dla 

dzieci poprowadzili pracownicy FOSY. Go-

ście spotkania mogli kupić mydło produkcji 

Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabi-

litacji oraz przebierać w  rękodziełach Klubu 

Entliczek Pętliczek. Pozytywnej atmosfery 

dopełniły prowadzone przez naszego psy-

chologa warsztaty ze śmiechoterapii na 

świeżym powietrzu, które rozbawiły uczest-

ników do łez. 

Uczestnicy wzięli również udział w zorgani-

zowanej przez Spółdzielnię grze miejskiej 

pt.: Tropem Innowacji Społecznych w No-

wym Porcie. W dobrej zabawie nie przeszko-

dziła deszczowa aura. Uczestnicy wyruszyli 

z przygotowanymi mapami na wycieczkę po 

dzielnicy, której towarzyszyło rozwiązywa-

nie zagadek. Wyniki odgadniętych miejsc 

w  Nowym Porcie przedstawili organizato-

rom w formie własnoręcznie zrobionych 

zdjęć, zdobywając tym samym punkty i na-

grody za trzy pierwsze miejsca. 

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę. 

 

Zachęcamy do współpracy każdego dnia.  
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G 
rupa LOTOS S.A. po raz kolejny wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz 

mieszkańców Osiedla Sitowie w Gdańsku. W ramach społecznej odpowiedzialności biz-

nesu Grupa LOTOS S.A. wraz z Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Stowarzyszeniem Przed-

siębiorczości i Rehabilitacji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomiła pilota-

żowo program „Pomagamy pracować. Przedsiębiorcze Osiedle Sitowie”. Jednym z podstawo-

wych zadań projektu 

jest aktywizacja zawo-

dowa i integracja spo-

łeczna osób zagrożo-

nych wykluczeniem 

bądź wykluczonych bę-

dących jednocześnie 

mieszkańcami Osiedla 

Sitowie.  

 

Organizacje biorące 

udział w projekcie dzia-

łają wspólnie, aby w 

przyszłości możliwe by-

ło stworzenie nowych 

miejsc pracy, gdzie znaj-

dą zatrudnienie osoby dla których odnalezienie się na otwartym rynku pracy jest praktycznie nie-

możliwe.  W ramach projektu wytwarzane są wspaniałe i niepowtarzalne mydła.  

Pomagamy pracować. Przedsiębiorcze Osiedle Sitowie 
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T 
egoroczny Jarmark Św. Dominika okazał się atrakcyjnym źródłem prezentacji swoich 

zasobów nie tylko dla handlarzy, ale także dla podmiotów ekonomii społecznej.  Dzięki  

Urzędowi Miasta w Gdańsku, Pomorski Klaster Ekonomii Społecznej otrzymał możli-

wość nieodpłatnego  promowania działalności i produktów podmiotów ekonomii społecznej. 

Nasza Spółdzielnia po-

stanowiła wziąć udział 

w tej inicjatywie w celu 

zaprezentowania swojej 

działalności szerokiemu 

gronu odbiorców. Ra-

zem z nami wystawiało 

się Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości i Re-

habilitacji, które jest jed-

ną z siedmiu organizacji 

założycielskich Spół-

dzielni. Wykorzystaliśmy 

tą okazję do promowa-

nia naszego nowego 

programu społecznego  

„Pomagamy pracować. 

Przedsiębiorcze Osiedle 

Sitowie”. Program jest 

realizowany przy współ-

pracy Spółdzielni z Gru-

pą LOTOS S.A., Stowa-

rzyszeniem Przedsiębior-

czości i Rehabilitacji 

i Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku. Program 

kładzie nacisk na aktywi-

zację zawodową mieszkańców Osiedla Sitowie m.in. poprzez zdobywanie nowych umiejętności 

związanych z produkcją mydła dla wrażliwych ludzi. Realizacja programu wpisuje się w strategię 

Spółdzielni związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.  

Ekonomia Społeczna na Jarmarku Św. Dominika 
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Ekonomia Społeczna na Jarmarku Św. Dominika 
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Ekonomia Społeczna na Jarmarku Św. Dominika 
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Ekonomia Społeczna na Jarmarku Św. Dominika 
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Każda okazja jest dobra by mówić o ekonomii społecznej 

W 
 ramach Konferencji Naukowej „Jakość i jej zastosowania.2015”  Pomorska Rada 

Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku i Gdańska Spół-

dzielnia Socjalna promowały Pomorską Nagrodę Jakości. Konferencja organizowa-

na była przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę Gdańską. Została ona wykorzystana przez nas 

by promować ideę ekonomii społecznej i działalność podmiotów ekonomii społecznej na przy-

kładzie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.  
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Gdańska Spółdzielnia Socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej powołanym przez osoby 
prawne. Spółdzielnię w czerwcu 2011 roku, założyło siedem organizacji pozarządowych:   
 

 Fundacja „Sprawni Inaczej” 
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie  
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
 Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 
 Stowarzyszenie MONAR 
 Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji  
 Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”  
 

Spółdzielnia jest zrzeszona w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych. Prowa-
dzimy działalność na terenie całego Trójmiasta. 
 
Celem Spółdzielni jest umożliwienie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym aktywizacji zawodowej, podejmowanie działań mających na celu przygotowanie do samo-
dzielnego świadczenia pracy, prowadzenie działań inkubacyjnych dla tworzenia spółdzielni socjal-
nych, prowadzenie działań społecznych oraz oświatowo – kulturalnych na rzecz środowiska lokal-
nego, jak również działania społeczne użyteczne w sferze publicznej, o których mowa w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Środki na realizacje celów statutowych Spółdzielnia pozyskuje z działalności gospodarczej, realiza-
cji  zadań zleconych przez Gminę Miasta Gdańsk, realizacji umów zawartych na podstawie wygra-
nych konkursów i postępowań przetargowych, firmy z sektora prywatnego.  

 

 O Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej 

 


