
Świadectwo niosących  

pomoc innym oraz  

sobie nawzajem  

w czasach kryzysów 
 
VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2022 



Gdzie działamy? 

   



Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja 
spółdzielni socjalnych„Od wykluczenia do aktywizacji.Edycja 2022” 

 Stowarzyszenie Przystań Mieniany 

 Kluby Integracji Społecznej 

 Centrum Integracji Społecznej 

 Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica 

 Spółdzielnia Socjalna „Galeria Dobrego Smaku” 

 Spółdzielnia Socjalna „Nasze drogi” 





Codzienne funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej i PES 

 Obecnie w ramach 5 warsztatów, realizujemy reintegrację społeczno – 
zawodową dla 60 osób 

 Stworzyliśmy i utrzymujemy od 2018 roku łącznie 20 miejsc pracy w ramach 
powstałych 3 spółdzielni socjalnych 

 Realizujemy dożywianie uczniów ze szkół na terenie 3 Gmin Hrubieszów, 
Werbkowice, Uchanie (łącznie 600 obiadów dziennie) 

 Utworzyliśmy i utrzymujemy dwa sklepy garmażeryjne na terenie miasta 

Hrubieszów i Chełm 

 Utworzyliśmy cukiernio - kawiarnię „Lalka” 

 Realizujemy usługi opiekuńcze specjalistyczne i zwykłe 

 Prowadzimy Punkt Konsultacyjny psychologiczno - prawny 

 

 







Działania na rzecz mieszkańców Ukrainy: 

 Uruchomienie zbiórki rzeczy, produktów żywnościowych, subkonta do 

wpłat środków 

  Przygotowywanie gorących posiłków na przejście graniczne  

w Dołhobyczowie i Zosinie 

 Współpraca z Samorządem i lokalnymi organizacjami na rzecz 

potrzebujących uchodźców 

 Przygotowywanie posiłków dla osób pomagających i wolontariuszy 

 Świadczenie pomocy psychologicznej i wspieranie inicjatyw na rzecz 

indywidualnych osób, rodzin, objęcie procesem reintegracji 

 

 

 

 





Wspólne działania: 

 Grupa Polski Cukier, Spiżarnia Polish Food, AmerPharma Functional Food, 

bulk, Centrofarb - pomaluj swój świat Dr. Oetker Polska  

 Spółdzielni Socjalnej Bon Appetit Catering z Gminy Kościan i wielu 

indywudualnych darczyńców 

 Narodowego Instytutu Wolności,  program PROO V  

 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego program „Małe granty” 

https://www.facebook.com/SpizarniaLublin?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/SpizarniaLublin?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/amerpharma/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/amerpharma/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centrofarb/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centrofarb/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centrofarb/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centrofarb/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Centrofarb/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DrOetkerPolska/?__cft__[0]=AZU4q_o8okM1qt7ZNyaqLiRmpRwjmgueb61ZpVgM_R2r0h8ELLBUVxmVLOVRv02i987oxHvZIxsKyCKhh-f200SQNiZJ7wxLA5bA9Fa_nsYnMPfipe4qCQJQesJTVPUJ4ulu46MRBovAhfVCLASbK0IDKxMaxPn2EWPOr02KTqoPc6Fn4gj6uYldgCyrm-MJyX-E871mZkTwGves62C3nDrF&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bon.appetit.catering.koscian?__cft__[0]=AZX5sCQ0eS0fzHJailhaSY-k6JLr9vohwR2HRYQNASsKv6o1jak0C1q9varFodv7MjFtD13YWg1D5iYtd6sLDSQklSjBoOItEoCkgKnK7WxET4En9CB7Ur6utg2BPapFLeCjEtETH2o-FpC7ZwDAtN3yFzG9IgpNVfj1JEr20STGjwj54j4lAdL9TeTT4jZHIvd05noP0K4u5hr0ek0n6ay0&__tn__=-]K-R


Integracja, innowacja i Wyspy Owcze… 



Jak my rozumiemy pracę w kryzysie?  

 Misją naszej działalności jest konkretny człowiek i jego rodzina, sytuacja  

w jakiej się znalazł. Pracujemy na stwarzanie atmosfery, w której dana 

osoba odkryje na nowo swoją potencjalność i uwierzy, że ma realny wpływ 

na budowanie swojej rzeczywistości.  

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 


