
Program wizyty studyjnej 19 kwiecień 2018  

11.00 przyjazd uczestników 

11.00-11.15 przerwa kawowa w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 11.15-14.15 

warsztat z trenerem w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielni Socjalnej „VIVO” w 

Koźminie Wlkp. Spotkanie z burmistrzem/zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., 

kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej, zarządem Spółdzielni Socjalnej „VIVO” oraz 

koordynatorem. 

14.15-14.45 obiad w Kawiarni Filmowej Prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną Zmysły 

w Jarocinie. 

14.45-17.45 - wizyta studyjna w Kawiarni Filmowej Prowadzonej przez Spółdzielnie Socjalną 

Zmysły. Spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej Zielony Jarocin, Jarocińskiej 

Spółdzielni Socjalnej oraz Fundacji Recovery24. 

17.45-18.45 - kolacja w Hotelu Pod Szyszkami w Koźminie Wlkp.  

20 kwiecień 2018  

 .  - .   śniadanie w  otelu  od Szyszkami 

 .  .11.   wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej  arten w Odolanowie. 

11.  -11. 5 przerwa kawowa w Spółdzielni Socjalnej Marten w Odolanowie. 

11.45-1 .15 wizyta studyjna w Fundacji  omysł Na Jutro w Zdunach. Spotkanie z burmistrzem/ 

zastępcą burmistrza Zdun oraz zarządem Fundacji  omysł Na Jutro. 

13.15-1 .15 obiad w Fundacji  omysł Na Jutro w Zdunach  

       WIELKOPOLSKI  

Spółdzielnia Socjalna „V V ” powstała w 2 1  roku i zajmuje się świadczeniem usług 

sprzątających oraz konserwacją terenów zielonych. Założycielami spółdzielni jest Gmina Koźmin 

Wielkopolski oraz Powiat Krotoszyński. Od 2014 roku przedsiębiorstwo społeczne w ramach 

zadania pożytku publicznego realizuje usługi opiekuńcze na terenie gminy Koźmin Wlkp., a także 

od 2 17 r. usługi asystenckie ze środków WRPO 2014+. Obecnie zatrudnia 23 osoby (w tym 2 

osoby pochodzenia ukraińskiego). Klientami spółdzielni są jednostki samorządu terytorialnego, 

instytucje, klienci indywidualni oraz małe i duże przedsiębiorstwa. VIVO dla Gminy Koźmin 

Wielkopolski realizuje m.in zlecenia z zakresu bieżącego utrzymania wiat przystankowych, 

zamiatania ulic, chodników, sprzątania rowów itp. W październiku 2017 r. kontrahentem spółdzielni 

została spółka Bolsius będąca jednym z czołowych producentów świec w Polsce dla której 

wykonywane są usługi sprzątania. W ramach dywersyfikacji świadczonych usług w najbliższym 

czasie spółdzielnia zajmie się prasowaniem odzieży oraz sprzątaniem miejskich szaletów.  

https://www.facebook.com/vivokozmin/   

Zakład Aktywności Zawodowej - w 2017 r. obchodził swoje 1 -lecie. Od tej pory zmienił się nie 

do poznania. Był pierwszym podmiotem aktywizującym osoby niepełnosprawne na terenie powiatu 

krotoszyńskiego. Obecnie zatrudnia ponad 50 osób niepełnosprawnych, które pracują w dziale 

kooperacji, poligrafii oraz w stolarni (warsztacie). W dziale poligrafii wykonywane są wszelkiego 

rodzaju nadruki małe i wielkoformatowe.  onadto projektowane i drukowane są reklamy, ulotki, 

wizytówki. Wykonywane są nadruki na koszulkach. W warsztacie możliwe jest dorobienie kluczy, 

czy oprawienie obrazów. Dział kooperacji współpracuje z klientami dla których składne i sklejane 

są opakowania tekturowe.  onadto w zakładzie świadczone są również usługi krawieckie. Zakład 

https://www.facebook.com/vivokozmin/


ściśle współpracuje ze Spółdzielnią Socjalną „VIVO”, z którą także bezpośrednio sąsiaduje. 

Jednym ze wspólnych projektów jest społeczne sprzątanie zabytkowego cmentarza żydowskiego 

znajdującego się w Koźminie Wlkp. W czerwcu 2018 r. z okazji 10-lecia pracownicy ZAZ udadzą 

się na wycieczkę do Izraela.  

http://www.zaz7.kozmin.pl  

ZDUNY (30 min od  oźmin Wlkp.)  

 awiarnia „Retro” rozpoczęła swoją działalność wraz z końcem 2016 roku i prowadzona jest 

przez Fundację „ omysł na jutro”. Kawiarnia znajduje się zabytkowym ratuszy w samym centrum 

zdunowskiego rynku. Oprócz tego Fundacja świadczy usługi sprzątające, ogrodnicze oraz 

pielęgnacyjne i reklamowe. Od niedawna prowadzi również kręgielnie. Ściśle współpracuje  

z Gminą Zduny oraz Zdunowskim Ośrodkiem Kultury.  

JAROCIN (30 min od  oźmina Wlkp.)  

Kawiarnia Filmowa prowadzona jest przez Spółdzielnię Socjalną Z YSŁY, którą utworzyły 

osoby prawne. Filmowa powstała w 2 16 roku. Jej wnętrza znajdują się w budynku kina „Echo” w 

Jarocinie. W kuchni Filmowej wszystkie potrawy robione są z naturalnych składników, bez dodatku 

chemii spożywczej. Doznania kulinarne uzupełnia niezwykła atmosfera kina – hollywoodzkie 

gwiazdy, muzyka i lektura filmowa.  

https://www.kawiarnia-filmowa.pl  

https://www.facebook.com/KawiarniaFilmowaJarocin   

Fundacja Akademia Zmysłów świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkoły Akademia Dobrej 

Edukacji. Są to przede wszystkim konsultacje edukacyjne i terapeutyczne, lektorat językowy, 

popołudniowe warsztaty edukacyjne, organizowanie zajęć w czasie ferii i wakacji letnich. 

Akademia Zmysłów wynajmuje także sale, w tym salkę rehabilitacyjną, szkole Akademia Dobrej 

Edukacji.  

https://www.facebook.com/Akademia-Dobrej-Edukacji-Jarocin-943075502398854   

Jarocińska Spółdzielnia Socjalna powstała w 2 1  roku. Świadczy usługi porządkowe, głównie 

dla spółdzielni mieszkaniowej. Wykonuje drobne roboty budowlane I remontowe, a także świadczy 

usługi kurierskie na terenie powiatu jarocińskiego. Spółdzielnię utworzyły osoby prawne.  

Fundacja Recovery24 oferuje wsparcie dla cyberbezpieczeństwa w instytucjach i firmach. 

Świadczy również usługi w zakresie kasowania i odzyskiwania danych z nośników magnetycznych 

oraz serwisu sprzętu informatycznego.  

https://recovery24.com.pl   

    A    (60 min od  oźmina Wlkp.)  

Spółdzielnia Socjalna „ ARTE ” prowadzi zakład krawiecki. Obecnie zatrudnia ponad 2  osób 

i skupia się na szyciu pokrowców na meble tapicerowane. Zatrudnia osoby, które przez długi czas 

pozostawały bez zatrudnienia. Spółdzielnia socjalna założona jest przez osoby fizyczne.  
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