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Katalog

branżowy
Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
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Stowarzyszenie
DOBRY DOM 

dobrydom.org

Działalność stowarzyszenia obejmuje szeroki wachlarz usług począwszy od usług stolarskich (obróbka drewna, produkcja 
mebli),  poprzez usługi konfekcjonowania (gwoździ, śrubek), ostrzenie pił taśmowych, noży stolarskich, produkcję materacy 
(współpraca z jednym z największych producentów w Polsce), aż po działalność cateringową (gastronomia, garmażerka)  
i restauracyjną. Stowarzyszenie posiada także ponad 15 letnie doświadczenie oraz rozległą wiedzę w rzemiośle wikliniarskim.  
W swojej pracowni na szeroką skalę wytwarza płoty, jak również realizuje drobne zlecenia na produkty z wikliny takie jak: kosze, 
meble, półki.

ul. Łukasiewicza 3a
37 - 310 Nowa Sarzyna
T: 17 240 10 41
E: biuro@dobrydom.org
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Spółdzielnia Socjalna
Pięć Plus 
Spółdzielnia Socjalna „Pięć Plus” świadczy kompleksową obsługę dedykowaną dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni 
mieszkaniowych w zakresie usług porządkowych: sprzątanie wewnątrz budynków mieszkalnych oraz sprzątanie terenów 
zewnętrznych. W celu zapewnienia kompleksowego utrzymania terenów miejskich spółdzielnia świadczy także usługi 
odśnieżania oraz usuwania śliskości z wykorzystaniem narzędzi ręcznych oraz sprzętu mechanicznego. Ponadto kompleksowo 
zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych oraz pielęgnacją zieleni.

ul. Poniatowskiego 55
37 - 450 Stalowa Wola
T: 797 790 887
E: alina.kazio@gmail.com

spoldzielniasocjalna5plus.pl
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Boho-Art
sp. z o.o.

boho-art.pl

ul. Boya-Żeleńskiego 12
35-001 Rzeszów
T: 795 084 022
E: mar-wis04@wp.pl

Boho Art. zajmuje się kompleksową renowacją oraz sprzedażą mebli powstających w pracowni. Firmę cechuje bardzo duża 
wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w odrestaurowywaniu niesztampowych umeblowań. Absolutnie każdy produkt jest 
wyjątkowy i niepowtarzalny, dlatego też doda niepowtarzalnego charakteru każdemu wnętrzu.
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Artes PS
sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów
T: 600 911 740
E: kontakt@artesps.pl

artesps.pl

Firma zajmująca się kompleksowym sprzątaniem wielkopowierzchniowym hal i magazynów. Dopełnieniem oferty jest 
sprzątanie biur, lokali użytkowych, maszynowe mycie posadzek oraz elewacji. Firmę cechuje duża dokładność, a także duże 
doświadczenie w sprzątaniu terenów pobudowlanych. Artes PS to także pyszny, domowy catering serwowany nie tylko na 
imprezy okolicznościowe, można skorzystać z obiadów abonamentowych. W ich menu znajdą Państwo tradycyjne potrawy 
kuchni polskiej, jak również smaczne i zdrowe dania dla osób dbających o linię.
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Fundacja
Podaruj Miłość

podarujmilosc.pl

Plac Rynek 2
36-040 Boguchwała
T: 533 588 773
E: fundacja@podarujmilosc.pl
 

Fundacja niosąca pomoc niepełnosprawnym, na co dzień wspierająca ich w rehabilitacji, terapii oraz usamodzielnianiu się. 
Pomaga również w integracji ze społeczeństwem, jak i w usprawnianiu różnych aspektów życia codziennego. Na co dzień 
prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogielnicy. Przedmiotem działalności fundacji są działania związane  
z alpakoterapią. Fundacja organizuje spotkania mobilne dla szkół, przedszkoli i innych ośrodków edukacyjno-wychowawczych 
jak również spotkania z alpakami na pastwisku dla Klientów indywidualnych.
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Karo
sp. z o.o. 

meble-marzen.com.pl

ul. Kordeckiego 48
37-420 Rudnik nad Sanem 
T: 725 549 997
E: biuro@meble-marzen.com.pl
 

Głównym przedmiotem działalności jest tworzenie oraz produkcja wytrzymałych i funkcjonalnych mebli. Firma wyróżnia się 
pełnym profesjonalizmem oraz dbałością o każdy szczegół. Realizuje zamówienia indywidualne oraz większe zlecenia np. dla 
hotelarstwa oraz placówek oświatowych. Szafy na wymiar, meble kuchenne i pod zabudowę wykonywane są na wysokiej klasy 
sprzęcie gwarantującym wykonawstwo na najwyższym poziomie
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Qźnia Detailingu
sp. z o.o. 
Qźnia Detailingu to miejsce, które powstało z miłości do samochodów. Znajdziecie tu niezwykle doświadczoną ekipę, która 
z wielką pasją i zaangażowaniem zapewni profesjonalne spa oraz kosmetyczny lifting dla samochodów i motocykli. Oferta 
obejmuje miedzy innymi: wieloetapowe mycie detailingowe/deironizacja; dekontaminacja lakieru; polerowanie elementów 
chromowanych; pełny detailing wnętrza, pranie, czyszczenie wszystkich materiałów; wyciąganie wgnieceń bez lakierowania 
metodą PDR; obklejanie samochodów samoregenerującymi foliami PPF jak również przygotowuje auta do sprzedaży.

ul. Witolda 23a
35 -302 Rzeszów
T: 535 537 856
E: ecospacar@yahoo.com

qznia-detailingu-eco-
spa-cars.business.site
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Clother
sp. z o.o.
Bardzo prężnie działająca Agencja Marketingowa oferująca szeroki wachlarz odzieży reklamowej, ochronnej, certyfikowanej, 
roboczej, a także sportowej. Tutaj zamówisz wszelkie gadżety reklamowe dla swojej firmy – począwszy od długopisów, 
kubków, kalendarzy firmowych, poprzez bardziej wysublimowane prezenty. Firma ta wykona także dowolne nadruki, naklejki, 
jak również haft na odzieży oraz gadżetach firmowych – nawet te najbardziej skomplikowane. Dzięki własnemu parkowi maszyn 
oraz ogromnej wiedzy i umiejętnościom pracowników zrealizuje zarówno projekty indywidualne jak i zamówienia hurtowe.

ul. Nowe Wzgórze 4
35-330 Rzeszów 
T: 601 491 300
E: waldekwitalek@gmail.com
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Spółdzielnia Socjalna
FENIKS
Spółdzielnia socjalna Feniks to prężnie rozwijająca się firma na rynku podkarpackim, specjalizująca się w świadczeniu 
profesjonalnych, kompleksowych usług porządkowych. Firma zapewnia wysokiej jakości usługi skierowane zarówno do firm, 
jak i osób prywatnych. Realizuje je w formie umów stałych, jak również jednorazowych i okazjonalnych. Feniks specjalizuje się 
także w usługach porządkowych pomieszczeń medycznych (sprzątanie gabinetów lekarskich i rehabilitacyjnych, sprzątanie 
przychodni), jak również: sprzątaniu obiektów przemysłowych, sprzątaniu biur, praniu i czyszczeniu dywanów, wykładzin  
i tapicerek, jak i myciu okien w mieszkaniach jak i biurowcach.

Łąka 230
36-004 Łąka
T: 606 392 543
E: kontakt@feniks.rzeszow.pl

feniks.rzeszow.pl
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Stowarzyszenie Projektów
Międzynarodowych „INPRO”

goinpro.org

W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi projekty wolontariatu międzynarodowego, wymian młodzieży 
oraz szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą. Realizuje warsztaty, spotkania, wydarzenia, prezentacje, spotkania informacyjne 
na temat międzynarodowych programów mobilności. Misją stowarzyszenia jest podnoszenie wiary w to, że międzynarodowe 
inicjatywy stanowią wartość dodaną i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Inicjatywy Stowarzyszenia INPRO 
skupiają się przede wszystkim wokół rozwoju osobistego i edukacji młodych ludzi z Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

ul. Plac Dworcowy 1
35-201 Rzeszów
T: 721 109 179
E: office@goinpro.org
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Fundacja
Żywieniowe ABC
Celem nadrzędnym fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zasad zdrowego odżywiania się oraz aktywności 
fizycznej, mających na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Fundacja prowadzi szereg działań na rzecz profilaktyki 
zdrowia psychicznego, organizując liczne przedsięwzięcia wspierające świadomość społeczeństwa w temacie prowadzenia 
zdrowego trybu życia oraz profilaktyki przeciwdziałania chorobom związanych z brakiem ruchu oraz niezdrowym odżywianiem. 
W ofercie fundacji znaleźć można kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez opracowywanie, wprowadzanie 
programów edukacyjnych z dziedziny psychologii, żywienia, dietetyki, zdrowia w tym również zdrowia psychicznego.

ul. Paderewskiego 124A
35-304 Rzeszów
T: 666 111 439
E: fundacja@zywienioweabc.com.pl

zywienioweabc.com.pl
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GRAND EVENT
PROMOTION sp. z o.o.
Kluczową dziedziną działalności jest organizacja kampanii promocyjnych w terenie; organizacja imprez integracyjnych dla 
firm i instytucji; spotkań biznesowych, organizacja: bankietów, wykładów, warsztatów, konferencji, targów, pikników oraz 
degustacji. Firma zapewnia w pełni profesjonalną i kompleksową pomoc przy organizacji imprez plenerowych w zakresie 
usług: scenotechnicznej oraz nagłośnieniowej, zapewniając wynajmem sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego wraz 
z transportem. 

ul. Warszawska 139/21G1
35-205 Rzeszów
T: 881 072 177
E: grandeventpromotion@gmail.com
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AB EVENT
sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa imprez masowych zapewniająca wynajem wieży do podwieszenia nagłośnienia, wynajem bramek 
do zawieszenia ekranów diodowych ( telebimów), wynajem konstrukcji typu ground support w celu montażu oświetlenia 
scenicznego, wynajem konstrukcji wystawienniczych i targowych, wynajem sceny z zadaszeniem, wynajem podestów 
scenicznych o dowolnych wymiarach. Profesjonalna obsługa cateringowa: dostawa posiłków do firm i instytucji oraz szkół - 
zestawy obiadowe, posiłki regeneracyjne. Kompleksowa obsługa szkoleń, wesel, konferencji oraz imprez okolicznościowych. 
Firma posiada na wynajem mobilne place zabaw dla dzieci, zamki dmuchane, suche baseny, ścianki wspinaczkowe, trampoliny, 
karuzele.

ul. Xawerego Dunikowskiego 5E/4
35-603 Rzeszów
T: 605 357 505
E: bohusz@onet.eu
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Green Eye
Piękno z Natury
Kompleksowa obsługa w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów. Profesjonalne projektowanie architektury 
krajobrazu – od podstaw, poprzez ukształtowanie i niwelację terenu, dobór odpowiednich roślin i materiałów, aż po kompleksowe 
wykonanie ogrodu wraz z nasadzeniem roślin oraz ich późniejszą pielęgnację. Wykonywanie indywidualnych i niesztampowych 
projektów, skrojone na miarę potrzeb Klienta.

ul. Robotnicza 2B
35-061 Rzeszów 
T: 725 662 555
E: biurogreeneye@gmail.com
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Spółdzielnia Socjalna
Łęgowianka
Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka zajmuje się produkcją tradycyjnych lasowiackich strojów ludowych i stylizowanych dla 
zespołów śpiewaczych, tanecznych, grup obrzędowych i kół gospodyń wiejskich. Każdy strój konsultowany jest ze specjalistami 
etnologami w zależności od regionu. Łęgowianka specjalizuje się w szyciu odświętnych strojów kolbuszowsko-raniżowskich 
i grębowsko-tarnobrzeskich. Na potrzeby zespołów obrzędowych wykonywane są kwerendy archiwalne w muzeach. 
Równolegle spółdzielnia organizuje i prowadzi zajęcia w technikach:  haftu, koronki, makramy, słomkarstwa i bibułkarstwa,  
i filcowania, a także zajęcia z art.-recyklingu.

ul. Polna 16B
37 - 433 Bojanów  
T: 660 670 725
E: kontakt@legowianka.pl

legowianka.pl
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Fundacja
Tajemniczy Ogród

ul. 1 Maja 1 (budynek Polikliniki, p. III)
39-400 Tarnobrzeg 
T: 799 996 748
E: annael@op.pl
facebook.com/FundacjaTajemniczy
OgrodTarnobrzeg

terapiedzieci.pl

Fundacja oferuje profesjonalny, nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii różnego rodzaju zaburzeń, specjalistyczne 
zajęcia terapeutyczne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych, a także wsparcie dla rodzin posiadających dzieci z różnymi 
dysfunkcjami. Świadczymy następujące usługi: integracja sensoryczna - diagnoza i zajęcia terapeutyczne, terapia czaszkowo-
krzyżowa, metoda Warnke, biofeedback, diagnostyka metodą QEEG, terapia neurotaktylna, integracja odruchów dynamicznych  
i posturalnych. 
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Stowarzyszenie
M-Rock

ul. Zwierzyniecka 45/1 
39-400 Tarnobrzeg 
T: 721 111 901
E: karol@mrock.com.pl 
facebook.com/agencjaweddin

mrock.com.pl

Podstawową działalnością statutową organizacji jest wsparcie oraz promocja lokalnych środowisk artystycznych – głównie 
muzycznych, polegająca na udostępnianiu instrumentów i sprzętów muzycznych oraz wynajmowaniu sali prób i studia nagrań 
do produkcji muzycznych. W ramach swojej kluczowej działalności, stowarzyszenie zapewnia obsługę techniczną imprez 
kulturalnych w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia, kompleksowo zajmuje się także organizacją koncertów oraz ich promocją 
medialną. Dopełnieniem działań jest obsługa imprez okolicznościowych w skład, której wchodzą między innymi: dekoracja sal, 
pokazy pirotechniczne i inne atrakcje typu foto-lustro.
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Spółdzielnia Socjalna
RADOŚĆ

Wola Żyrakowska 80B
39-204 Żyraków 
T: 508 611 204
E: spoldzielnia.radosc@op.pl
facebook.com/SpoldzielniaRadosc

radosc.debica.pl

Spółdzielnia socjalna RADOŚĆ świadczy usługi pielęgnacji oraz utrzymywania terenów zielonych. W ofercie spółdzielni 
znajdziemy: profesjonalną wycinkę drzew i krzewów; pielęgnację trawników oraz ogrodów. Celem nadrzędnym spółdzielni jest 
wydobycie piękna z wszelkich terenów zielonych typu: działki, skwery, ogrody oraz dbałość i nadzór nad ich pielęgnacją przez 
cały rok.
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Spółdzielnia Socjalna
BERGAMOTKA
Bergamotka Bistro to mała jadłodajnia i catering oferująca domową kuchnię, codzinnie oferując świeże śniadania i lunche, 
obiady i przekąski. Coś pysznego dla każdego, klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Obszar bezpłatnej dostawy do 10km 
przy minimalnym zamówienie 25 zł (PLN). Forma płatności: gotówka i karta VISA/Mastercard

ul. Słowackiego 8
39-200 Dębica 
T: 14 639 77 44
E: bistrobergamotka@gmail.com 
facebook.com/bergamotkabistro
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Swift Production
not for profit sp. z o.o.
Swift Production not for profit sp. z o.o. to kompleksowa produkcja i realizacja filmu wizerunkowego lub reklamowego 
obejmująca realizację filmu dla firmy pośredniczącej według określonej koncepcji. W ofercie znajduje się między innymi: 
wykonanie ujęć oraz montaż filmu pod muzykę; korekcja kolorów;wykonanie samych ujęć dronem lub kamerą naziemną jak 
również skanowanie zdjęć analogowych oraz kliszy filmowych. 

ul. Bogusławskiego 3/7
39-300 Mielec 
T: 793 432 397
E: krzysztof@swifteye.pl

swifteye.pl
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Metal spaw
sp. z o.o.
Metal Spaw – to ponad 30 letnie doświadczenie oraz najwyższa jakość w branży produkcji oraz renowacji konstrukcji stalowych. 
Przedsiębiorstwo posiada bogatą ofertę między innymi w usługach: ślusarskich (tworzenie przedmiotów metalowych za 
pomocą ręcznej obróbki na zimno, naprawa maszyn, urządzeń), spawalniczych (usługi łączenia materiałów przez miejscowe 
łączenie i zespolenie), usługach piaskowania (oczyszczanie powierzchni materiałów i urządzeń bez uszczerbku dla czyszczonej 
powierzchni) oraz malowania (trwałość i przyczepność powłoki do malowanych urządzeń). 

Chrząstów 66
39-331 Chorzelów 
T: 690 894 997
E: stanislawkrupa@o2.pl

metalspawmielec.pl
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Fast
sp. z o.o.
Kompleksowa obsługa samochodowa i serwisowanie flot samochodowych. Zakres świadczonych usług obejmuje między 
innymi: naprawy powypadkowe; naprawy silników; naprawy skrzyń biegów; naprawy powypadkowe motocykli; wymianę 
klocków hamulcowych; wymianę zawieszenia; polerowanie nadwozi pojazdów; konserwację nadwozi i podwozi pojazdów 
samochodowych;  diagnostykę silników; wulkanizację opon.

Wola Mielecka 87
39-300 Mielec 
T: 788 894 974
E: gorzala77@o2.pl
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Gildia Rzemiosła i Sprytu
Wataha not for profit sp. z o.o.
Rzemiosło i rękodzieło (naczynia ceramiczne, ceramika artystyczna), drewniane rzeźby i płaskorzeźby, drewniane naczynia  
i kubki, artystyczne meble drewniane i zdobienia mebli drewnianych, odzież lniana i wełniana, skórzane kaletki, bukłaki  
i kołczany, skórzane ozdoby, bezinwazyjne wyciąganie wgnieceń z karoserii samochodowych techniką PDR. 

Latoszyn 138 A
39-200 Dębica 
T: 514 737 537
E: wataha.gildia@gmail.com

gildiarzemiosaisprytuwatahanotfor.
business.site
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Lidershop
sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 3
38-120 Czudec 
T: 727 916 839
E: kontakt@lidershop.pl

lidershop.pl

Z pasji do mody oraz podążania za bieżącymi trendami powstał sklep internetowy oferujący najmodniejsze i najpopularniejsze 
zegarki na rynku. Bogata oferta sklepu zawiera klasyczne, kultowe pozycje. Osoby ceniące jakość i nietuzinkowość z pewnością 
znajdą tutaj prawdziwe „perełki”. Wszystkie proponowane przez sklep produkty są oryginalne i dostarczane przez zaufanych 
dystrybutorów. Obecnie oferta została wzbogacona także o luksusową biżuterię oraz elegancką odzież.
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Galicja-Nieruchomości.pl
sp. z o.o.

al. gen. Władysława Sikorskiego 46
35-304 Rzeszów 
T: 725 291 701
E: biuro@galicja-nieruchomosci.pl

galicja-nieruchomosci.pl

Sprzedaż, wycena, wynajem nieruchomości, profesjonalna obsługa klienta przy dokonywaniu transakcji, kredyty hipoteczne, 
ubezpieczenia, projektowanie i aranżacja wnętrz, a także „home staging”, czyli przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 
bądź do wynajmu. Celem home stagingu jest atrakcyjne zaaranżowanie wnętrza, które ma pokreślić jego charakter oraz 
zainteresować jak największą liczbę oglądających nieruchomość i przyspieszyć sprzedaż lub wynajem za możliwie najwyższą 
cenę. 
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Prabud
sp. z o.o.

ul. Nowa 19
38-130 Frysztak 
T: 607 999 025
E: prabudfrysztak@gmail.com

Marka usług sprzątających "Będzie czysto" to profesjonalne usługi porządkowe świadczone w okolicach Krosna, Jasła, Frysztaka. 
Firma specjalizuje się w utrzymywaniu czystości w biurach, obiektach przemysłowych, a także w domach i mieszkaniach 
prywatnych. Jednocześnie świadczy usługi mycia przeszkleń, elewacji oraz kostki brukowej. Uzupełnieniem oferty jest 
pielęgnacja terenów zielonych na posesjach prywatnych: koszenie trawników, przycinanie krzewów, wykonywanie drobnych 
prac ogrodowych. 
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BF FINISH
sp. z o.o.
Firma zajmująca się profesjonalnym, rzetelnym, a przede wszystkim kompleksowym wykończeniem wnętrz. Doświadczona, 
sprawdzona ekipa oraz gwarancja wykonania usług na najwyższym poziomie to z pewnością atuty, które zachęcają do 
skorzystania z usług firmy. Oferta zawiera między innymi: szpachlowanie ścian, malowanie, wykonywanie sztukaterii 
wewnętrznych, zewnętrznych, kładzenie tynków ozdobnych oraz paneli dekoracyjnych.

ul.Gościnna 4e
35-314 Rzeszów 
T: 790 249 056
E: pborcz@mailplus.pl
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Spółdzielnia Socjalna
Czarna Galicja
Spółdzielnia Socjalna Czarna Galicja realizuje usługi w zakresie zagospodarowania oraz pielęgnacji terenów zielonych: zakładanie 
i koszenie trawników; przycinanie krzewów i żywopłotów; wyrównywanie terenów; tworzenie skarp i nasypów pod nasadzenia 
zieleni. Jednocześnie firma zajmuje się także pracami remontowo – budowlanymi, jak i profesjonalnym wykańczaniem wnętrz. 
Oferta spółdzielni obejmuje także  sprzątanie biur oraz powierzchni przemysłowych.

ul. Staszica 17/17
35-051 Rzeszów 
T: 783 933 003
E: info@czarnagalicja.pl

czarnagalicja.pl
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Wesoły Skok
sp. z o.o.

ul. Kościuszki 4
38-100 Strzyżów 
T: 880 755 599
E: wesolyskok@gmail.com

Firma Wesoły Skok Sp. z o.o. oferuje wynajmem sprzętu rekreacyjnego oraz rozrywkowego dedykowanego na imprezy 
plenerowe oraz okolicznościowe. Kompleksowo zajmuje się organizacją eventów zapewniając atrakcje zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych. W ofercie wypożyczalni znajdziemy dmuchane zamki do skakania, zjeżdżalnie, place zabaw oraz dmuchane tory 
przeszkód. Firma oferuje także usługi w zakresie mobilnej gastronomii – Food Truck.
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G&G
sp. z o.o.
G&G Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się między innymi montażem stacji ładowania samochodów elektrycznych 
polskiego producenta. Stacje te nadają się zarówno do użytku domowego jak i ogólnodostępnego w takich miejscach jak: hotele, 
restauracje czy stacje benzynowe. Wiodącym przedmiotem działalności jest jednak fachowa pomoc i doradztwo w zakresie 
obniżania rachunków za energię elektryczną – dlatego też podmiot ten specjalizuje się w montażu przydomowej mikroinstalacji 
fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz turbin wiatrowych. Posiada wykwalifikowaną kadrę oraz ogromne doświadczenie w montażu 
jak i w pracach serwisowych.

Nockowa 6
39-124 Iwierzyce 
T: 692 654 722
E: gg.office@vp.pl

grupagg.pl
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ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
T: 17 86 76 200
E: rowes@rarr.rzeszow.pl

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  
jest prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. www.wsparcie.es


