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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. Senatorska 108 A
35-317 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 unikatowego 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 wielkopowierzchniowych 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. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z obiadów abonamentowych. W jej 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

Nosówka 271
36-067 Niechobrz
T: 533 588 773
E: fundacja@podarujmilosc.pl
 

Fundacja niosąca pomoc osobom z niepełnosprawnościami, na co dzień wspierająca je 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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CLOTHER
SP. Z O.O.
Clother to 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) 
oraz w sprzątaniu obiektów przemysłowych, biur. Dodatkowo   świadczy usługi    w    zakresie prania  i czyszczenia dywanów, wykładzin  
i tapicerek oraz mycia okien w mieszkaniach 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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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: 
scenotechnicznych oraz nagłośnieniowych, zapewniając wynajem 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, bramek do zawieszenia 
ekranów diodowych (telebimów), konstrukcji typu ground support w celu montażu oświetlenia scenicznego, konstrukcji 
wystawienniczych i targowych,  sceny z zadaszeniem, 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
 

AB EVENT

AB EVENT
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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, 
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. 
Świadczy następujące usługi: integracja sensoryczna - diagnoza i zajęcia terapeutyczne, terapia czaszkowokrzyżowa, 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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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, wymianę klocków hamulcowych oraz 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. Dodatkową usługą jest 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”, którego celem  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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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 wynajem 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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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.

Al. Niepodległości 14, pok. 50
39-300 Mielec
T: 793 432 397
E: krzysztof@swifteye.pl

swifteye.pl
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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 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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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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FUNDACJA KATOLICKA NA RZECZ NOWEJ
EWANGELIZACJI DEOMEO 
Fundacja Katolicka Na Rzecz Nowej Ewangelizacji DEOMEO – to organizacja, która świadczy usługi klientom indywidualnym  
i instytucjonalnym w zakresie rękodzieła artystycznego, tj. prac stolarskich oraz rzeźbiarskich. Fundacja posiada bogatą ofertę 
produktów sakralnych: Akty zawierzenia Maryi, Kapliczki Domowe, Kapliczki Ogrodowe, Rzeźby Sakralne, Ołtarze przenośne 
oraz unikatowe meble (stoły, skrzynie, ławy i biurka) na zamówienie.

Malawa 980A
39-007 Krasne
T: 793 777 625
E: kontakt@warsztacikswietegojozefa.pl

warsztacikswietegojozefa.pl



28 www.wsparcie.es

FUNDACJA
MIŁOSIERDZIE IM. JERZEGO LEWICKIEGO
Fundacja Miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego – działa od 2017 roku.  Misją fundacji jest pozyskanie środków finansowych na 
powstanie w Ropczycach Domu Miłosierdzia - Domu Spokojnej Starości. W tym celu organizacja prowadzi bistro-cukiernie 
Malaga 2 na Rynku w Sędziszowie Młp., w której dla swoich klientów serwuje kuchnię domową. Dodatkowo w kilku miejscach 
w Rzeszowie, Ropczycach, Sędziszowie Młp., Mielcu, Dębicy, Boguchwale sprzedaje także własne wyroby cukiernicze.

ul. Rynek 4 
39-100 Ropczyce
T: 602 756 398
E: biuro@fundacjalewickiego.pl

fundacjalewickiego.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ZIELONA KORONA
Spółdzielnia Socjalna „Zielona Korona” powstała w 2021 r. Przedsiębiorstwo działa na terenie Miasta i Gminy Pilzno oraz powiatu 
dębickiego. Firma oferuje swoje usługi z zakresu: zagospodarowania terenów zielonych, sprzątania budynków i obiektów 
przemysłowych, pozostałej działalności pocztowej i kurierskiej.

ul. Legionów 28
39-220 Pilzno
T: 665 455 922
E: zielonakoronapilzno@gmail.com
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PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE
GOLDEN ECOSERVICE SP. Z O.O.
Przedsiębiorstwo Społeczne Golden Ecoservice Non For Profit Sp. z o.o. to firma, której misją jest  zatrudnianie i pomaganie 
osobom defaworyzowanym oraz zagrożonym wykluczeniem na rynku pracy. Przedsiębiorstwo zajmuje się skupem surowców 
wtórnych oraz recyklingiem kabli miedzianych i albuminowych.

Nagawczyna 24C
39-200 Dębica
T: 603 636 331
E: golden.ecoservice@onet.pl

golden-ecoservice-sp-z-oo.business.site
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FUNDACJA
DAMY RADĘ
Fundacja Damy Radę istnieje od 2021 r. i działa na terenie miasta Tarnobrzeg i okolic. Głównym zadaniem fundacji jest 
wpieranie młodych kobiet i mam w samorozwoju, a także opiece nad dziećmi. W tym celu organizacja realizuje warsztaty  
z chustonoszenia, pielęgnacji noworodka, dietetyki oraz szkolenia z fizjoterapeutą uroginekologicznym i położną. Dodatkowo 
fundacja prowadzi również: wynajęcie sali warsztatowej, wypożyczalnię laktatora medycznego, opiekę godzinową nad dziećmi 
oraz produkcję i personalizację pościeli niemowlęcej. 

Tadeusza Kościuszki 9
39-400 Tarnobrzeg
T: 500 293 183
E: kontakt@fundacjadamyrade.eu

fundacjadamyrade.eu
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FUNDACJA
TEATR WYOBRAŹNI
Fundacja Teatr Wyobraźni powstała 28 maja 2018 roku. Jednym z głównych celów fundacji jest wspieranie wszelkiej działalności 
na rzecz upowszechniania dorobku Teatru Polskiego Radia, teatru i słuchowisk radiowych na terenie Polski. Dodatkowo 
organizacja prowadzi warsztaty i seminaria dla animatorów kultury i nauczycieli, poświęcone edukacji kulturowej oraz warsztaty 
tworzenia słuchowisk radiowych.

ul. Zamkowa 24B/1
39-400 Baranów Sandomierski
T: 15 879 36 54
E: info@teatrwyobrazni.pl

teatrwyobrazni.pl
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STANLEY
SP. Z O.O.
STANLEY Sp. z o.o. to firma rodzinna ze Skopania obok Baranowa Sandomierskiego. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest 
przewóz osób indywidualnych oraz zorganizowanych grup flotą 7 autokarów i busów na terenie całego kraju. Firma obsługuje 
imprezy masowe, przewozy pracownicze oraz transport publiczny.

ul. Władysława Łokietka 18
39-451 Skopanie
T: 663 316 461
E: uslugi.stanley@vp.pl

stanleytrans.pl
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FUNDACJA
BEE LIFE
Fundacja „BEE LIFE” – to organizacja, której celem jest uświadomienie mieszkańcom jak ważną rolę w ekosystemie pełnią 
pszczoły. Aby temu zadaniu sprostać fundacja w ramach swojej działalności gospodarczej postanowiła prowadzić sklep 
ogrodniczy, w którym można zakupić rośliny ozdobne liściaste i iglaste, rośliny użytkowe tj. drzewa i krzewy owocowe, byliny, 
trawy ozdobne, nasiona, nawozy, ziemię itp. 

Sielec 79b
39-124 Sielec
T: 889 551 064
E: beelife@wp.pl

beelife.pl
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ZA GÓRĄ
SP. Z O.O.
Dom Opieki „Za Górą” Sp. z o.o. – to dom seniora na Pogórzu Strzyżowskim, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom 
zakwaterowania, stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości  
i samodzielności oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, z uwzględnieniem 
stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. 

Żyznów 292D
38-111 Żyznów
T: 663 887 667
E: biuro@opiekaseniorazagora.pl

opiekaseniorazagora.pl
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FUNDACJA
CENTRUM NATUROTERAPII „ZDROWIE Z NATURY” 
Fundacja Centrum Naturoterapii „Zdrowie z Natury” to jedno z wyjątkowych miejsc w Rzeszowie, gdzie klienci mogą skorzystać 
z  kompleksowych usług dobieranych przez doświadczonych naturopatów. Centrum w swojej ofercie posiada: porady 
naturopaty, biorezonans, masaż stóp, masaż leczniczy, klawiterapie, bańki chińskie oraz prowadzi sprzedaż ziół i suplementów 
diety dla klientów indywidualnych. 

ul. Lisa Kuli 9f
35-025 Rzeszów
T: 794 027 067
E: cn.zdrowieznatury@gmail.com

cnzdrowieznatury.pl
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EKAI
CONSULTING
EKAI CONSULTING SP. Z O. O. jest przedsiębiorstwem społecznym, którego działalność opiera się na dwóch filarach:  
1) działalności wspomagającej usługi finansowe tj. sporządzanie biznes planów i studium wykonalności projektów w celu 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla podmiotów gospodarczych (dotacji, subwencji, kredytów, pożyczek, innych 
rodzajów dofinansowań) 2) pomocy młodzieży i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym we wszechstronnym rozwoju, 
w ramach działalności wspomagającej edukację, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikację.

EKAI CONSULTING Sp. z o.o. 
ul. J. Pleśniarowicza 5/2 
35-117 Rzeszów 
T: 608 582 477 
E: ekaiconsulting2022@outlook.com 
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FUNDACJA
DOBRE BO NASZE
Fundacja Dobre bo Nasze powstała w celu wspierania rozwoju społeczeństwa w różnych obszarach życia: społecznym, 
zawodowym, kulturalnym i osobistym. Na co dzień promuje i wnosi do głównego nurtu społecznego wartości osób  
z niepełnosprawnościami. Fundacja została powołana w celu: tworzenia, promocji i realizacji programów edukacyjnych, 
zwłaszcza w zakresie doskonalenia zawodowego, promocji i organizacji wolontariatu, prowadzenia i wspierania działalności 
charytatywnej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem  
z pracy.

ul. Kolbuszowska 8/1
36-100 Kolbuszowa
T: 664 456 391
E: biuro@cogitock.pl
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FUNDACJA
WIELKIEJ MATKI
Celem Fundacji jest wspieranie kobiet i dzieci w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i osobistym. Edukacja dzieci, 
wdrażanie nowych metod oraz stworzenie platformy rozwoju dzieci i ich potencjału to główne cele Fundacji Wielkiej Matki. 
Fundacja organizuje liczne warsztaty i wydarzenia, których celem jest zacieśnianie więzi rodzinnych. Podczas warsztatów 
członkowie rodzin mają za zadanie nauczyć się prawidłowej komunikacji niewerbalnej pokazując jak aktywnie i wspólnie można 
spędzić czas. Fundacja w ramach działalności odpłatnej prowadzi gabinet medycyny niekonwencjonalnej w Rzeszowie.

ul. Wyspiańskiego 41d/9
35-113 Rzeszów
T: 730 757 727
E: kontakt@fundacjawm.com

fundacjawm.com 
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FUNDACJA
LA FAMIGLIA
Fundacja La Famiglia powstała z myślą by pomagać wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, promując zdrowie, a także 
szerząc ideę społecznej odpowiedzialności wśród uczniów, pracowników, ich rodzin i przyjaciół. Poprzez szereg programów 
fundacja wspiera podopiecznych dając im nadzieję na lepszą jakość życia i realną pomoc w trudnych życiowych momentach. 
Fundacja posiada dwie placówki zlokalizowane w Dynowie oraz w Błażowej, w których poprzez edukację dzieci, młodzieży,  
a także dorosłych realizuje liczne warsztaty kulinarne, między innymi śniadaniowe, jak i z wypieku pizzy czy przygotowywania 
wystawnych kolacji.

ul. Armii Krajowej 30,
36-030 Błażowa
Tel.: 504 163 299
E: lafamiglia.blazowa@onet.pl
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BOGUCHWALSKIE
FORUM ROZWOJU
Celem nadrzędnym podmiotu jest aktywizacja osób pozostających w niekorzystnej sytuacji życiowej oraz dostarczanie usług 
użyteczności społecznej. Siedzibą Boguchwalskiego Forum Rozwoju jest budynek Spichlerza - to tam właśnie jest prowadzone
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - przedsiębiorczości społecznej. Główne obszary działalności spółki to: administrowanie
i pełnienie funkcji administracyjno-socjalnej do obsługi targowiska budynku Spichlerza, utrzymanie budynku domu kultury oraz 
sali widowiskowej w Boguchwale. Działania organizacji stworzyły nowe, atrakcyjne miejsca pracy dla osób, które samodzielnie 
nie radzą sobie na rynku.

Plac Rynek 1
36-040 Boguchwała
T: 516 540 113
E: kontakt.bfr@gmail.com

bfr.boguchwala.pl
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FUNDACJA
LASOWIACKA TRADYCJA 
Głównym celem Fundacji jest kreowanie, wspieranie i realizowanie działań mających wpływ na podniesienie jakości życia 
lokalnej społeczności, szczególnie z obszaru powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. Cel Fundacji Lasowiacka Tradycja 
ukierunkowany jest m.in. na: prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, 
w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej w kraju i zagranicą, promocję dziedzictwa 
naturalnego i kulturalnego regionu. 

Jata 18
37-430 Jeżowe

Lasowiacka
Tradycja
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FUNDACJA
CZYSTA PARA
Fundacja Czysta Para to mobilna myjnia działająca na terenie województwa podkarpackiego, specjalizująca się przede 
wszystkim w parowym myciu: nagrobków, samochodów, tapicerek, maszyn. Dodatkowym przedmiotem działalności fundacji 
jest dezynfekcja oraz ozonowanie wnętrz domów, mieszkań, lokali użytkowych oraz wnętrz pojazdów.

ul. Tadeusza Kościuszki 9,
36-100 Kolbuszowa
T: 500 564 995
E: czystapara@op.pl
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FUNDACJA
OPTEA
Misją fundacji jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Główne cele fundacji to: działalność informacyjno 
– promocyjna na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, opracowywanie, wdrażanie, 
współuczestnictwo i prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów informacyjno – edukacyjnych zapobiegających tendencjom 
marginalizacji, dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczania osób z niepełnosprawnością, prowadzenie kampanii informacyjnych  
i szkoleniowych mających na celu edukację, kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z niepełnosprawnościami. 

ul. Lubelska 13/161
35-241 Rzeszów
T: 666 254 066
E: kontakt@optea.pl

optea.pl
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FUNDACJA
KARRY 
W ramach prowadzenia działalności gospodarczej, Fundacja KARRY zajmuje się produkcją i sprzedażą drewnianych, ręcznie 
robionych skrzyneczek do przechowywania przypon wędkarskich. Produkty fundacji skierowane są głównie dla wędkarzy 
wyczynowych, którzy podczas zawodów wędkarskich muszą mieć możliwość szybkiego dostępu i wymiany przyponów. 
Główne cele fundacji to między innymi: szkolenia i edukacja z zakresu obróbki drewna oraz z działania maszyn do drewna, 
szkolenia z zakresu fotografii, działalność proekologiczna. 

ul. ks. Augustyna Kordeckiego 48
37-420 Rudnik nad Sanem
T: 729 836 060
E: biuro@fundacjakarrywood.pl
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FUNDACJA
HIPOTERAPIA
Jako cel nadrzędny fundacja wyznaczyła sobie szereg działań mających na celu usprawnienie psychomotoryczne oraz powrót
do zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc zajęcia z hiopoterapii, tj. przeprowadzanie zajęć z udziałem koni.  
Podstawowe działania hipoterapii: korygowanie wad postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, 
działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu, zwiększenie 
poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

Chmielnik 661 A
T: 512 253 250
E: paulina@stadnina-palomino.pl

stadnina-palomino.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ZAKRĘCONE
Spółdzielnia Socjalna „Zakręcone” działa od 2021 roku w budynku OSP w Wólce Hyżneńskiej i zajmuje się obsługą cateringową
eventów na terenie Gminy Hyżne i okolic. Spółdzielnia została założona przez pełne życiowej energii, pozytywnie „zakręcone” 
kobiety, które połączyła pasja pysznej, domowej, a przede wszystkim zdrowej kuchni. Razem gotują i pieką wg. tradycyjnych 
przepisów klasyczne dania kuchni staropolskiej, jak również potrawy kuchni nowoczesnej używając w swojej gastronomii 
naturalnych produktów i składników pochodzących głównie od lokalnych dostawców. 

Wólka Hyżneńska 48, 
36-025 Dylągówka
T: 886 495 002
E: biuro@catering-zakrecone.pl

catering-zakrecone.pl
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SPÓŁDZIELNIA
SOCJALNA GOLCZANKA
Spółdzielnia Socjalna „Golczanka” powstała z inicjatywy trzech pań, które połączyła wspólna pasja oraz ogromne doświadczenie
w przygotowywaniu zdrowych i pożywnych posiłków. Aktualnie spółdzielnia zajmuje się przygotowywaniem oraz dostarczaniem
posiłków dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy Jarocin. Ogromnym atutem spółdzielni jest przygotowywanie zdrowych, 
domowych posiłków, gdyż produkty używane w kuchni „Golczanki” są w 100% naturalne i pochodzą z własnych ogródków 
założycielek spółdzielni oraz od lokalnych producentów.

Jarocin 116
37-405 Jarocin
E: golczanka20@o2.pl

catering
golczanka
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
POLIFONIA PROJECT
Polifonia Project to przedsiębiorstwo działające od 2014 roku. Na początku działalność spółdzielni skupiona była na prowadzeniu 
klubu muzycznego pod nazwą Vinyl w Rzeszowie. W 2019 roku spółdzielnia zawiesiła swoją działalność i tym samym w ramach 
projektu ROWES - przekształciła się w Maciechowska Nails Academy – profesjonalny salon stylizacji paznokci. Podmiot prócz 
bogatej oferty manicure hybrydowego dla pań i panów oferuje także wysokiej klasy liczne szkolenia i warsztaty. W 2020 roku 
spółdzielnia w ramach franczyzy otworzyła także lokal pod nazwą Pub Spółdzielczy Rzeszów  i tym samym działając w branży 
gastronomicznej oraz kosmetycznej zatrudnia ponad 20 osób. 

ul. Targowa 10
35-001 Rzeszów
T: 536 754 884
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MEKO
SP. Z O.O.
Przedsiębiorstwo społeczne działające w branży tekstylno – odzieżowej, które powstało z myślą tworzenia oryginalnych 
kolekcji ubrań dla całej rodziny. Materiały używane do produkcji ubrań mają tylko i wyłącznie naturalne składy – są to między 
innymi: len, konopie, bawełna (min.95%), kokos, bambus oraz ekologiczna skóra.  W sprzedaży znajdziemy następujące kolekcje: 
mężczyzna, kobieta, mama – córka, tata – syn, rodzina. 

ul. Budziwojska 477
35-317 Rzeszów 
T: 601 433 739
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
BAJKOLANDIA
Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia zapewnia całodzienną opiekę dla dzieci w wieku od 12 m-cy do 3 lat. Aktualnie spółdzielnia 
zatrudnia 10 osób, które zapewniają najlepszą opiekę dla najmłodszych tak, by dzieci w komfortowych i bezpiecznych 
warunkach mogły odkrywać piękno otaczającego świata i zdrowo rosnąć. Spółdzielnia wraz z Klubem Malucha prowadzi także 
szkołę rodzenia w cyklicznych spotkaniach z młodymi rodzicami. Warto nadmienić, iż spółdzielnia dysponuje także bardzo 
dobrze zaopatrzoną wypożyczalnią strojów dla dzieci – stroje karnawałowe oraz przebrania na każdą tematyczną imprezę –  
w ich ofercie znajdziecie ich ponad 600!

ul. Leśna 22
37-400 Leżajsk
T: 535 084 567



52 www.wsparcie.es

FUNDACJA
FIGARO
Nadrzędnym celem fundacji jest działalność w zakresie rozwoju i edukacji, polegającej na tworzeniu nowatorskich rozwiązań,
wspierania oświaty i wychowania, jak również działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i tradycji.  
W ramach swojej działalności fundacja specjalizuje się w produkcji ceramiki i garncarstwa, ręcznie toczonych naczyń, ceramiki
ozdobnej oraz figurek. Wszystkie prace wytwarzane są ręcznie począwszy od przygotowania surowca, wytoczenia na kole 
garncarskim, po ręcznie wyrzeźbienie.

Harta 578
36-067 Harta
T: 609 974 301
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DĘBICKA
AKADEMIA ROZWOJU 
Dębicka Akademia Rozwoju powstała, aby zwiększać szanse i pokazywać możliwości rozwoju wszystkim, którzy z różnych 
powodów pozostają mniej aktywni w życiu społecznym i zawodowym, czy szkolnym. To miejsce, gdzie można znaleźć pomoc 
oraz wsparcie. Oferuje szeroko pojęte działania w zakresie koncentracji uwagi (terapia Biofeedback), szybkości reakcji (Metoda 
Warnkego), oraz trening mentalny i warsztaty motywacyjne. Wartością dodaną jest również moc tlenu, jaką daje tlenoterapia w 
komorze hiperbarycznej.

ul Paderewskiego 2
39-200 Dębica
debicka.akademia.rozwoju@gmail.com 
T:  530 808 741 T: 575 075 601
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Cegielniana Sp. z o.o. zajmuje się obróbką starych cegieł oraz świadczy usługi układania płytek z cegły naturalnej. Firma wyróżnia 
się pełnym profesjonalizmem oraz dbałością o każdy szczegół. Oferuje klientom niepowtarzalny produkt, który będzie świetnie 
prezentował się jako oryginalne wykończenie ściany lub podłogi.

700-lecia Strzyżowa 8/16
38-100 Strzyżów

CEGIELNIANA
SP. Z O.O.
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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


