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Szanowni Państwo,
Spółdzielni Socjalnej ISKRA powstała w 2013 roku, a podwaliną pomysłu było utworzenie podmiotu ekonomii 
społecznej, świadczącego usługi turystyczno-gastronomiczne. Od początku działalności jako priorytet postawiliśmy 
ludzi i stwarzanie dla nich nowych możliwości. Chcąc czerpać możliwie dużo ze spółdzielczości, podpatry- 
waliśmy innych; doskonaliliśmy naszą pracę i szukaliśmy obszarów do rozwoju. Zaczęliśmy realizować różne  
projekty jako współautorzy, organizatorzy i partnerzy, a przede wszystkich uczyć spółdzielczości innych, organizując 
wizyty studyjne.

Wizyty studyjne w Iskrze to cała wiedza teoretyczna o spółdzielczości socjalnej i jej praktyczne zasto-
sowanie w jednym miejscu. Pod okiem najlepszych ekspertów z Polski północnej uczestnicy odbywają  
profesjonalne i efektywne warsztaty z jednego z czterech paneli tematycznych. Podczas naszych wizyty  
studyjnych dbamy o miłą atmosferę, wyśmienitą obsługę, smakowitą kuchnię oraz komfortowy nocleg. Uczest-
nikom proponujemy liczne atrakcje dodatkowe sprzyjające integracji grupy i utrwaleniu zdobytej wiedzy.  
Proponujemy również ciekawe program turystyczny, pozwalający poznać walory Powiśla, Żuław oraz Trójmiasta.

Pierwszy w Polsce zintegrowany katalog wizyt studyjnych
W imieniu Spółdzielni Socjalnej Iskra z przyjemnością oddaję w Państwa ręce zintegrowany katalog wizyt 
studyjnych. Jest to owoc naszej dotychczasowej działalności oraz doświadczenia zdobytego w ostatnich 
latach. Prezentując nasz katalog chcemy zaoferować nie tylko bogaty wachlarz warsztatów, ale także udzie-
lić wsparcia w tematach związanych z szeroko rozumianą spółdzielczością socjalną oraz zaprezentować jej  
możliwości. Katalog kierujemy do osób i instytucji, które chcą zapoznać się z tematyką spółdzielczości socjalnej 
oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. 

Jestem przekonana, że wraz z Iskrą znajdą Państwo propozycję wizyty studyjnej, dopasowanej do swoich potrzeb.
Zapraszam do lektury i współpracy.

                                                                         Katarzyna Gossa, prezes Spółdzielni Socjalnej Iskra

Bogata oferta szkoleniowa
Szeroka oferta gwarantuje spełnienie oczekiwań każdej grupy. Nasi eksperci prowadzą prezentacje z zakresu  
m.in. budowania koncepcji biznesowych, aktywacji zawodowej, reintegracji społecznej osób zagrożonych  
wykluczeniem i osób skazanych, a także współpracy międzysektorowej, realizacji projektów z zakresu ekonomii 
społecznej oraz inicjatyw w dziedzinie kultury i działań proekologicznych. 

Kompleksowa obsługa
Wizyty studyjne, które oferujemy to organizacja spotkań stacjonarnych z ekspertami, a także wizyty  
w placówkach partnerskich i spotkania z ich kadrą, mające na celu nabycie dobrych praktyk (w oparciu  
o różnorodne panele tematyczne). Podczas wizyty zapewniamy posiłki, a także szereg atrakcji turystycznych, przyro- 
dniczych i kulturowych. 

Nasi partnerzy to ludzie...
... a ludzie to wartości. Misją naszą i naszych partnerów jest dawanie nowych możliwości innym. Poprzez swoje 
działania chcemy odbudować w ludziach przekonanie o ich sile i społecznej przydatności. Dzieląc się wiedzą  
i pokazując dobre praktyki mnożymy mądrość. 

Doświadczony zespół
Członkowie Spółdzielni Socjalnej Iskra oraz przedstawiciele instytucji kooperujących to profesjonaliści, których 
wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy tworzą charyzmatyczny zespół, który zapewnia 
najwyższą jakość realizowanym projektom. 
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POZNAJ NAS



Spółdzielnię Socjalną Iskra tworzą ludzie połączeni pasją i misją  
niesiania pomocy innym. Nasze przedsiębiorstwo społeczne powstało  
przy rodzinnej stadninie koni i od momentu założenia jest miejscem 
przyjaznego środowiska pracy, dającego możliwości zatrudnienia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Celem Spółdzielni jest również realizacja projektów społecznych  
w partnerstwie międzysektorowym oraz propagowanie idei wolontariatu.  
Członkowie naszej spółdzielni swoją pracą i zaangażowaniem wspierają  
osoby niepełnosprawne, dla których prowadzone są m.in. zajecia  
z hipoterapii, warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenie kadr. 
Pomagając, realizujemy swoje cele statutowe oraz nabywamy wiedzę  
i doświadczenia, którymi chcemy dzielić się z innymi.

Wizyty studyjne pozwalają poznać dobre praktyki od podszewki, 
ale są również doskonałą okazją, aby poznać inny region i jego 
największe skarby. 
Nie ma w Polsce innych, tak różnorodnych pod względem 
turystycznym regionów, jak Powiśle, Żuławy i Trójmiasto. Tutaj 
człowiek działa zgodnie z rytmem natury, promując tradycyjne 
rzemiosło i kuchnię, a zarazem podążając za nowoczesnymi 
ekonomicznymi trendami. 

Powiśle i Żuławy
Nieodłącznym elementem terenów są malownicze wioski, z prze- 
pięknie zdobionymi domami podcieniowymi, cmentarzami 
mennonickimi  i kościółkami. Ciekawa i burzliwa historia, 
pozostawiła swoje ślady na licznych zabytkach architektonicznych. 
Odkryj z nami wielonarodową tradycję, piękne zabytki oraz 
ciekawe miejsca.

Trójmiasto
Niezwykle atrakcyjny region nadmorski, obejmujący trzy  
ośrodki miejskie; Gdańsk – ze swoją bogata historią i licznymi 
zabytkami, nowoczesną Gdynię oraz bogaty kulturowo  
Sopot. Trójmiasto to jeden z ważniejszych ośrodków kulturalnych, 
naukowych i przemysłowych w Polsce. Bez wątpienia jest także 
najciekawszym pod względem krajoznawczym na obszarze 
całego kraju.
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JAK ROBIMY SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
dobre praktyki Spółdzielni Socjalnej ISKRA

UCZ SIĘ
i poznawaj Powiśle, 
Żuławy, Trójmiasto

2 | KATALOG WIZYT STUDYJNYCH 

Jesteśmy:

• współautorem modelu readaptacyjnego dla osób skazanych 
“Ekonomia ku Wolności”

• organizatorem ogólnopolskiego wernisażu artystycznego 
“Galopem do Wolności” w Europejskim Centrum Solidarności

• realizatorem, partnerem, wielu projektów i zadań publicznych 
o szczeblu regionalnym, wojewódzkim i krajowym, m.in.:„Staże 
dla klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, osób z niepełno-
sprawnościami oraz dla nowych uczestników KIS”, „Warsztaty 
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”, „Aktywnie w siodle”, 
„Koń – radość i szczęście dla każdego”

WSPIERAMY
Przywracamy na rynek pracy osoby  
zagrożonewykluczeniem społecznym, 
osoby o niskiej zatrudnialności oraz 
umożliwiamy osobom bezrobotnym 
aktywizację zawodową.

EDUKUJEMY
Prowadzimy działalność oświatową 
na rzecz środowiska lokalnego oraz  
osób i instytucji prowadzących, bądź 
planujących prowadzenie przedsię-
biorstw społecznych.

UWRAŻLIWIAMY
Uczymy tworzenia więzi międzylu-
dzkich i wrażliwości społecznej,  
a także przybierania ról społecznych 
w miejscu pracy i zamieszkania.

POSZERZAMY HORYZONTY
Pokazujemy, że idea spółdzielczości 
to idealny pomysł na samorealizacje 
oraz łączenie celów społecznych  
i biznesowych.

Nasze cele statutowe



Wyjątkowe miejsce
W pensjonacie dysponujemy 20 pokojami: 2-, 3- i 4-osobowymi z łazienkami. Każdy  
z nich jest jasny, przytulny, ciepły, urządzony w wiejskim klimacie, posiada  
dostęp do wi-fi. Wszystkie meble są drewniane i tworzą przyjazną,  
domową aurę. Widok za oknem uszczęśliwi każdego miłośnika przyrody. Pokoje 
na parterze wychodzą na mini-taras - kameralne boksy z ławkami i stolikami 
przeznaczone do sjesty. 

W cenie pobytu

• nocleg w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych 
• całodzienne wyżywienie
• dostęp do sal szkoleniowych (w pełni wyposażonych)
• cykl wykładów
• dostęp do wiat plenerowych z paleniskiem i grillem 
   – w pełni zadaszonych i ogrzewanych
• przejażdżka bryczką
• bezprzewodowy dostęp do Internetu
• parking przy obiekcie
• obiekt monitoringowany
• ubezpieczenie OC
• wystawiamy faktury VAT

USŁUGI DODATKOWE:
• jazda konna z instruktorem
• wieczór z DJ’em i karaoke z nagrodami
• degustacja swojskich wyrobów wędliniarskich oraz  
   regionalnych trunków
• rozgrywki paintball z instruktorem

WIEJSKA GOŚCINA
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Swojska kuchnia
Menu ISKRY bazuje na tradycyjnej kuchni w nowo-czesnym wydaniu.  
O podniebienia naszych gości dba właścicielka pensjonatu - Katarzyna Gossa, 
absolwentka Akademii Kulinarnej Fumenti (nr 1 w Polsce). 
Bazujemy na lokalnych i sezonowych produktach. Nasi goście poznają smak tradycyj-
nego chleba z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem, a także  swojskich wędliny  
i mięs. Gospodyni zabierze wszystkich w niezapomnianą, kulinarną podróż.

Pensjonat i Stadnina Koni ISKRA to wyjątkowe i kameralne miejsce, dające 
nieograniczone możliwości. 
Niepowtarzalna atmosfera Pensjonatu Iskra, klimatyczny wystrój , profesjonalny  
serwis i wyśmienita kuchnia serwowana podczas pobytu sprawią, że każdy 
Gość poczuje się tu komfortowo. 
Na miejscu posiadamy pełne zaplecze szkoleniowe. Do dyspozycji mamy salę 
główną (50 osób) i kominkową (30 osób). Po szkoleniu zaproponujemy ucztę  
z lokalnych produktów, nocleg i integrację na naszym terenie.



Jakub Gossa
Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej Iskra, animator działań społecznych, trener i szkoleniowiec. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, współtwórca oraz wykonawca wielu 
projektów w sferze niepełnosprawności, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Poza ekonomią społeczną 
aktywnie zaangażowany w stowarzyszenie/klub jeździecki. Absolwent studiów MBA.

Agnieszka Chomiuk
Wieloletni pracownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, senior ekspertka od społecznie odpowiedzialnych zamówień, koordynatorka licznych 
projektów z zakresu polityki społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i ekonomii społecznej, doradczyni 
zawodowa, coach, trenerka i szkoleniowiec. 

Jerzy Boczoń
Współzałożyciel, prezes i dyrektor Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 
w Gdańsku oraz wieloletni prezes zarządu Sieci SPLOT. Socjoekonomista, ekspert w zakresie współpracy organizacji 
z sektorem publicznym. Doświadczony animator i trener. Konsultant wielu polskich i zagranicznych programów, 
instytucji i organizacji.

Ewa Detko-Traczyk
Doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wieloletni nauczyciel, były pracownik socjalny, uczestnik projektów  
UE dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, dyrektor Olimpiad Specjalnych Polska Pomorskie 2012  
– do 9.08.2017, kurator społeczny dla nieletnich, szkoleniowiec, koordynator licznych projektów  dotyczących 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Piotr Stec
Prezes Zarządu Fundacji M.A.P.A. Obywatelska Kwidzyn oraz Prezes Zarządu federacji Pomorska Sieć Centrów 
Organizacji Pozarządowych; Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; wieloletni 
trener, doradca, animator i doradca kluczowy ds. ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych; działacz 
i aktywista kultury; „człowiek z pozytywną energią”.

Jolanta Kwiatkowska
Samorządowiec, radna Gminy Stegna 2 kadencje, Wójt gminy Stegna, obecnie Sekretarz Miasta Krynica Morska. 
Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ściśle związana z organizacjami pozarządowymi, 
ekspertka w wielu działaniach i projektach  na niwie samorząd – organizacje pozarządowe. Współpracuje z wieloma 
organizacjami w Polsce wdrażając dobre praktyki w oparciu o różnorodne mechanizmy współpracy. 

Monika Wudarczyk
Z wykształcenia leśnik i „edukator”. Ukończyła Wydział Leśnictwa oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego  
i Podyplomowe Studia Menedżerskie. Pracuje w Nadleśnictwie Kwidzyn, gdzie zajmuje się m.in. edukacją  
przyrodniczo-leśną społeczeństwa i pełni funkcje Rzecznika Prasowego Nadleśnictwa. Prowadzi liczne spotkania  
edukacyjne, reprezentuje Nadleśnictwo w kontaktach z mediami, zajmuje się koordynacją projektów o charakterze  
edukacyjnym i przyrodniczym.

Marek Kurkiewicz
Aktor, reżyser, doświadczony instruktor teatru i animator kultury. Lider i założyciel Teatru 3.5 w Dzierzgoniu. 
Pomysłodawca i założyciel Wytwórni Kultury BO-TAK. Koordynator licznych projektów, m.in. w ramach Programu 
Dom Kultury Plus 2015 w Dzierzgoniu, finansowany z budżetu Narodowego Centrum Kultury.

NASI EKSPERCI
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STWÓRZ SWOJĄ WIZYTĘ
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Wizyty studyjne, które proponujemy opierają się na CZTERECH PANELACH: Wsparcie, Rozwój, Kultura 
i Ekologia. Każdy panel tworzą eksperci, którzy podczas wizyt i wykładów podzielą się doświadczeniami 
i wiedzą w danej dziedzinie, a także udzielą wsparcia dla Państwa inicjatywy. 

TEMATY WARSZTATÓW

Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożo-
nych wykluczeniem i skazanych (kursy zawodowe  
i zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej)

Funkcjonowanie specjalistycznych placówek wsparcia  
dla osób potrzebujących pomocy, niepełnosprawnych etc.

Stwarzanie szans do rozwoju i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych

Tworzenie programów profilaktyki środowiskowej 
skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych

Ekonomizacja Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz 
organizacji reprezentujących III sektor

Aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia na 
rynku pracy w projektach realizowanych przez PUP 
oraz NGO

Realizacja kampanii społecznych przy wykorzystaniu 
funduszy pochodzących z Unii Europejskiej

Współpraca międzysektorowa przy projektach związanych 
z edukacją dzieci i młodzieży   regionalnych trunków

Wsparcie

1

2

3

4

5

6

7

8

TEMATY WARSZTATÓW

Działalność spółdzielni socjalnej w sferze usług 
turystycznych

Praktyki związane z aktywacją zawodową 

Ekonomia społeczna w praktyce

Współpraca międzysektorowa – partnerstwo jednostek 
samorządu terytorialnego z NGO oraz podmiotami 
ekonomii społecznej

Działania LGD – wsparcie dla NGO, ekonomizacja, 
modernizacja i zakła-danie biznesu, pozyskiwanie grantów

Funkcjonowanie podmiotów zatrudniających osoby 
niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności)

Rozwój

TEMATY WARSZTATÓW

Podnoszenie kompetencji kulturalnych środowiska 
lokalnego 

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności  
twórczej 

Realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury i alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
idei osobistego rozwoju i podejmowania aktywnych 
działań na rzecz społeczności lokalnych

Działania LGD jako przykład wsparcia NGO w realizacji 
zadań z zakresu struktury organizacji, kultury i rewi-
talizacji infrastruktury lokalnej

Realizacja projektów z dziedziny kultury w mikroskali

Podnoszenie kompetencji histo-rycznych i kulturowych 
w środowisku lokalnym

Kultura

TEMATY WARSZTATÓW

Propagowanie idei ekorozwoju, jako rozwoju gospodarczego 
i społecznego uwzględniającego potrzeby środowiska 
naturalnego

Zintensyfikowanie działań na rzecz ochrony środowiska 
przez współpracę pomiędzy jednostkami organiza- 
cyjnymi, lasami państwowymi i innymi organizacjami 
mającymi w statucie ekodziałalność

Zasady funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, 
przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez  
edukację i turystykę

Realizacja przedsięwzięć związanych z promocją ekologii 
– współpraca organizacji pozarządowych z Lasami 
Państwowymi

Ekologia
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Przykładowy program
10.00 – przyjazd i powitanie uczestników

10.30 – wycieczka po terenie ośrodka

11:00 – wybierz jedną z opcji

 
• bufet herbaciano-kawowy

12.30 – Z tego słyniemy – program integracyjny 

• konie jako jeden ze sposobów rekreacji w branży turystycznej, hipoterapia 

• wspólna nauka oporządzania koni, przejażdżki konne z instruktorem - praca 
w parach budująca zaufanie  

14.00 – obiad na bazie sezonowych produktów w oparciu o lokalną kuchnię

15.00 – pożegnanie uczestników wizyty studyjnej

1 WARIANT | STACJONARNY (1dzień)
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KOŁO JAKOŚCIOWE  

lub PANEL DYSKUSYNY
(wynajem infrastruktury 

szkoleniowej obiektu)

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA
(wybierz panel  

i temat prezentacji  
“Wariant stacjonarny”)

• posiłki wyszczególnione w programie

• pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte w programie

• parking / obiekt monitoringowany

• ubezpieczenie OC

Kalkulacja nie uwzględnia kosztów transportu

W OFERCIE

3 
WARIANTY 
POBYTÓW



2 WARIANT | WYJAZDOWY (2dni)
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Przykładowy program
DZIEŃ 1

10.00 – przyjazd i zakwaterowanie

10.30 – wycieczka po terenie ośrodka

11.00 – PREZENTACJA 

(wybierz panel i temat z oferty “Wariant stacjonarny”)

• bufet herbaciano-kawowy

13.00 – obiad na bazie sezonowych produktów w oparciu o lokalną kuchnię

14.00 – PREZENTACJA 

(wybierz panel i temat z oferty “Wariant stacjonarny”)

• bufet herbaciano-kawowy

16.30 – Z tego słyniemy – program integracyjny 

• konie jako jeden ze sposobów rekreacji w branży turystycznej, hipoterapia

• wspólna nauka oporządzania koni, przejażdżki konne z instruktorem - praca 
w parach budująca zaufanie  

18.00 – kolacja “Kulinarna podróż po lokalnych smakach”

19.00 – program integracyjny – wieczór przy muzyce

DZIEŃ 2

8.00 – śniadanie (szwedzki stół)

9.00 – wykwaterowanie gości i przejazd w wybranym kierunku 

(wybierz panel i temat z oferty “Wariant wyjazdowy; kierunek: Kwidzyn, 
Malbork, Gdańsk)

• dalszy program będzie zgodny z wybranym panelem wyjazdowym

• posiłki wyszczególnione w programie

• pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte 
    w programie

• parking / obiekt monitoringowany

• ubezpieczenie OC

Kalkulacja nie uwzględnia kosztów transportu

W OFERCIE



3 WARIANT | WYJAZDOWY (3dni)
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Przykładowy program
DZIEŃ 1

10.00 – przyjazd i zakwaterowanie

10.30 – wycieczka po terenie ośrodka

11.00 – PREZENTACJA (wybierz panel i temat z oferty “Wariant stacjonarny”)

• bufet herbaciano-kawowy

13.00 – obiad na bazie sezonowych produktów w oparciu o lokalną kuchnię

14.00 – PREZENTACJA (wybierz panel i temat z oferty “Wariant stacjonarny”)

• bufet herbaciano-kawowy

16.30 – Z tego słyniemy – program integracyjny 

• konie jako jeden ze sposobów rekreacji w branży turystycznej, hipoterapia

• wspólna nauka oporządzania koni, przejażdżki konne z instruktorem - praca 
w parach budująca zaufanie  

18.00 – kolacja “Kulinarna podróż po lokalnych smakach”

19.00 – program integracyjny – wieczór przy muzyce

DZIEŃ 2

8.00 – śniadanie (szwedzki stół)

9.00 – przejazd w wybranym kierunku (wybierz panel i temat z oferty “Wariant 
wyjazdowy”; kierunek: Kwidzyn, Malbork)

• dalszy program będzie zgodny z wybranym panelem

18:00 – powrót do Pensjonatu Iskra

19.00 – biesiada przy muzyce / program integracyjny

• posiłki wyszczególnione w programie

• pokazy, prezentacje i spotkania oraz inne atrakcje ujęte 
    w programie

• parking / obiekt monitoringowany

• ubezpieczenie OC

Kalkulacja nie uwzględnia kosztów transportu

W OFERCIE

DZIEŃ 3

8.00 – śniadanie (szwedzki stół)

9.00 – wykwaterownie gości i przejazd w kierunku Gdańsk 
(wybierz panel i temat z oferty “Wariant wyjazdowy”; kierunek: 
Gdańsk)

• dalszy program będzie zgodny z wybranym panelem
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PANELE

TEMATYCZNE

WARIANT STACJONARNY 
                     wybierz panel i temat prezentacji
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Wsparcie
1

2

3

Prezentacja dobrych praktyk działalności pozarolniczej 
na obszarach wiejskich (funkcjonowanie przedsiębiorstw 
społecznych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej ISKRA 
– Jakub Gossa, Spółdzielnia Socjalna ISKRA

Dobre praktyki ekonomii społecznej, prezentacja pt. 
„Spółdzielnia socjalna jako sprawdzony pomysł na 
rozpoczęcie działalności – Agnieszka Chomiuk, ekspertka 
ds. ekonomii społecznej

Standaryzacja w ramach ekonomii społecznej –  
synchronizacja idei i produktów/usług, model rozwojowy 
i zarobkowy dla Twojego podmiotu ekonomii społecznej  
– Jerzy Boczoń, fundacja RCI Gdańsk Centrum Organizacji 
Pozarządowych

1

2

3

Działania LGD jako przykład wsparcia NGO w realizacji  
zadań z zakresu struktury organizacji, kultury  
i rewitalizacji infrastruktury lokalnej – Jolanta Szewczun, 
członek zarządu LGD Kraina Dolnego Powiśla

Współpraca biznesu i kultury na przykładzie Banku  
Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Teatru 3,5 – Marek 
Kurkiewicz, lider Teatru 3,5 / Wojciech Demko, animator 
kultury  

“Ekonomia ku wolności” - model aktywizacji zawodowej 
osób osadzonych i opuszczających Zakłady Karne  
– przedstawiciel Zakładu Karnego w Sztumie

Możliwości i ograniczenia Ustawy o pożytku publicznym  
i wolontariacie – dobre praktyki w zakresie zlecania zadań 
– Agnieszka Chomiuk, ekspertka ds. ekonomii społecznej

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnosprawnych na rzecz aktywizacji 
dorosłych osób niepełnosprawnych – Ewa Detko-Traczyk

Przykład projektu 5.2.2 z rozszerzoną ścieżką 
wsparcia przed aktywizacją zawodową, szkolenia – jako 
zmiana kwalifikacji, staże jako nabycie doświadczenia  
– przedstawiciel PUP w Dzierzgoniu

Po pierwsze edukacja – czyli kształtowanie postaw  
proekologicznych poprzez edukację i turystykę w 
Nadleśnictwie Kwidzyn – Monika Wudarczyk, 
specjalista ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Kwidzyn

Profilaktyka i edukacja w kontakcie z przyrodą – program 
profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez Ogólnopolskie 
Towarzystwo Ochrony Ptaków – Michał Cielątkowski, 
członek Malborskiej Grupy OTOP

Aleje przydrożne – bastion bioróżnorodności, obiekt  
zabytkowy czy kłopot komunikacyjny? - Adam Juźwiak, 
przyrodnik, adiunkt  Muzeum w Kwidzynie 

1

2

3

1

2

Kultura

Rozwój

4

Ekologia



WARIANT WYJAZDOWY
               wybierz panel i kierunek wyjazdu

Wsparcie
KIERUNEK KWIDZYN
9:30 – spotkanie z przedstawicielami 
Fundacji Edukacji i Rozwoju “FLOW” 
• prelekcja “Zmieniać nie zmieniając” - prezentacja  
misji i dokonań fundacji
lub
• warsztaty “Gdybym zaczynał dziś od nowa 
– refleksja nad tożsamością jako pracownika, 
obywatela, części rodziny”
• poczęstunek (ciasto, kawa, herbata)

11:30 – wizyta w Centrum Aktywności 
“Pozytywka”
• wykład „Dom seniora – aktywizacja seniorów 
oraz integracja dzieci i osób starszych” – Fundacja 
“Oswoić Czas”
lub
• prezentacja „Rola NGO w tworzeniu lokalnych 
programów rewitali-zacyjnych” – Stec Piotr

13:00 – obiad w restauracji „Pozytywka”
14:00 – wizyta w Centrum Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych
• wykład „Aktywizacja osób wykluczonych 
z wykorzystaniem fundusz unijnych i PFRON 
(rehabilitacja, zajęcia z psychologiem, doradztwo 
zawodowe)
lub
14:00 – wizyta w Muzeum w Kwidzynie
• zwiedzanie Muzeum Zamkowego, Katedry 
i krypty Wielkich Mistrzów z przewodnikiem
• sesja krajoznawcza – opowieści o walorach 
przyrodniczych Powiśla – Adam Juźwiak

16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK NOWY DWÓR GDAŃSKI
10:00 – wizyta w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Malborku 
• prelekcja “Projekty z zakresu doradztwa 
zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy, 
prowadzone w placówkach szkolnych (ścieżka 
wsparcia rynku pracy dla młodych osób)” 
•  poczęstunek (ciasto, kawa, herbata)

12:00 – wizyta w OREW w Lasowicach 
Wielkich – siedzibie Fundacji “Wróć”
• prelekcja - prezentacja dobrych praktyk 
przy wsparciu osób niepełnosprawnych

13:00 – obiad
14:00 – zwiedzanie Żuławskiego Parku 
Historycznego z przewodnikiem
• warsztaty kulinarne / garncarskie
lub

14:00 – wizyta w Żuławskim Ośrodku 
Kultury, spotkanie z przedstawicielem 
Fundacji “Kreatywna edukacja”
• prelekcja “Koalicja dla edukacji – działania 
na rzecz edukacji dzieci i młodzieży we 
współpracy z Żuławskim Ośrodkiem  
Kultury, Biblioteką Publiczną, Szkołą 
Podstawową nr 1 w Nowym Dworze  
Gdańskim, Zespołem Szkół nr 2 i firmą 
Stolmach

16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK GDAŃSK
10:00 – spotkanie z przedstawicielem 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
•  prelekcja „Jak skutecznie organizować 
rodziców i śodowisko lokalne w działania na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”
•  wizyta w pracowni podpałek K-Lumet

12:00 – wizyta w siedzibie Fundacji “Spra-
wni Inaczej” 
•  prelekcja „Czy WTZ-ty mogę się ekonomizować?”
•  wizyta w sklepie wyrobów ceramicznych 
13:30 – obiad w restauracji So Stay Hotel
14:30 – spotkanie z przedstawicielem 
Fundacji Innowacji Społecznej
•  prezentacja “Pierwsza przymiarka” - jako 
pilotażowy program aktywizacji zawodowej 
młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, finanso-wany przez markę LPP  
w partnerstwie z Fundacją Innowacji Społecznej

16:00 – zakończenie wizyty, powrót
lub
14:30 - zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
•  spacer Długim Pobrzeżem-Żuraw, Wyspa 
Spichrzów, ul. Mariacka, K. Mariacki, Wielka 
Zbrojownia, Ratusz Starego Miasta, K. św. 
Katarzyny, Wielki Młyn, Przejście Drogą 
Królewską, Złota Brama, Ratusz Głównego 
Miasta, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, 
Brama Zielona, Fontanna Neptuna

17:00 – zakończenie wizyty, powrót
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Rozwój
KIERUNEK KWIDZYN
9:30 – wizyta w siedzibie Fundacji Mapa 
Obywatelska z Kwidzyna 
• prelekcja “Centra Organizacji Pozarządowych 
jako przykład mechanizmu wspierającego  
3 sektor i uzupełniającego ekonomię społeczną” 
– Piotr Stec
• poczęstunek (ciasto, kawa, herbata, woda)

11:30 – wizyta w Muzeum w Kwidzynie
• zwiedzanie zamku krzyżackiego w Kwidzynie 
z przewodnikiem

13:00 – obiad w restauracji „Pozytywka” 
14:00 – przejazd do Gniewu, wizyta 
w Centrum Aktywnych Gniew
• prezentacja ”Centrum Aktywnych 
Gniew jako przykład lokalnego inicjatora 
i opiekuna działań społecznych, orga-
nizatora współpracy międzysektorowej” 
– Piotr Stec i Łukasz Ogonowski, Prezes  
CAG

16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK NOWY DWÓR GDAŃSKI
9:30 – wizyta w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Malborku 
• prelekcja “Społeczne odpowiedzialne 
zamówienia publiczne” – Agnieszka Chomiuk, 
ekspertka ds. ekonomii społecznej
•  poczęstunek (ciasto, kawa, herbata, woda)

11:00 – wizyta w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Malborku 
• prelekcja „Możliwości finansowego  
wsparcia MŚP oraz osób planujących  
założyć działalność gospodarczą, rozwój 
kompetencji zawodowych pracowników  
(kursy i szkolenia)”
lub
• prelekcja „ Formy wsparcia NGO we 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy”

13:00 – obiad w Żuławskim Parku 
Historycznym
14:00 – spotkanie z Jolantą Kwiatkowską 
w Żuławskim Parku Historycznym
• prelekcja “Aktywność obywatelska  
w pytaniach i odpowiedziach – fundusz sołecki, 
budżet obywatelski” 
15:00 – zwiedzanie Żuławskiego Parku 
Historycznego z przewodnikiem
16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK GDAŃSK
10:00 – wizyta w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Gdańsku
• prelekcja „Profesjonalne NGOsy – fikcja  
czy konieczność? Czego dziś potrzebują orga-
nizacje pozarządowe?”
lub 
• prelekcja “Gdański model współpracy samo-
rządu z NGOs –  historia i teraźniejszość” 
• poczęstunek (ciasto, kawa, herbata)

12:00 – wizyta w Europejskim Centrum 
Solidarności
• prezentacja Programu Solidarność Codziennie

13:00 – obiad 
14:00 – zwiedzanie wystawy stałej ECS
15:00 – wizyta w Regionalnym Centrum 
Wolontariatu 
• prelekcja „Kryzys obywatelskości  czy obywa-
telskość w dobie kryzysu”

lub
15:00 - zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
•  spacer Długim Pobrzeżem-Żuraw,Wyspa 
Spichrzów, ul. Mariacka, K. Mariacki, Wielka 
Zbrojownia, Ratusz Starego Miasta, K. św. 
Katarzyny, Wielki Młyn, Przejście Drogą 
Królewską, Złota Brama, Ratusz Głównego 
Miasta, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, 
Brama Zielona, Fontanna Neptuna

17:00 – zakończenie wizyty, powrót



WARIANT WYJAZDOWY
               wybierz panel i kierunek wyjazdu

Kultura
KIERUNEK KWIDZYN
10:00 – wizyta w siedzibie Stowarzyszenia 
Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego  
w Kwidzynie
• prelekcja „Na prowincji nieprowincjonalnie  
– profesjonalne artystyczne przedsięwzięcia 
poza przestrzenią wielko-miejską” – Piotr Stec, 
PR menadżer Sceny Lalkowej
•  poczęstunek (ciasto, kawa, herbata, woda)

12:00 – warsztaty „5 minut z lalką” 
•  warsztat praktycznej nauki animacji lalek 
(różne techniki) – animatorzy Sceny Lalkowej

lub
12:00 – wizyta w Muzeum w Kwidzynie
• zwiedzanie zamku krzyżackiego z przewo- 
dnikiem
• warsztaty ceramiczne – tradycyjne metody 
wytwarzania naczyń

13:00 – obiad w restauracji „Pozytywka” 
14:00 – przejazd do Gniewu, wizyta 
w Centrum Aktywnych Gniew
• prezentacja ” Centrum Aktywnych Gniew  
jako organizacja parasolowa dla kultury  
gniewskiej” – Piotr Stec i Łukasz Ogonowski, 
Prezes CAG

16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK NOWY DWÓR GDAŃSKI
9:30 – wizyta w Malborskim Centrum 
Kultury i Edukacji
• prelekcja “Współpraca trójsektorowa  
i wspieranie NGO z obszaru powiatu 
malborskiego” 

11:00 – wizyta w Dawnej Wozowni 
w Miłoradzu
• prezentacja „Dawna Wozownia - miejsce, 
gdzie  spotykają się historia, pasja i miłość 
do Żuław”
• zwiedzenie obiektu, zapoznanie się z dzia-
łalnością fundacji
• warsztaty manualne „Od spichlerza do 
bochenka” – młócenie zboża / własnoręczne 
wykonanie sznurka
• obiad: swojski żurek, kiełbaski i słodki 
poczęstunek

14:00 – wizyta w Centrum Wystawien-
niczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie 
“Fabryka Sztuk”
• prezentacja działalności centrum oraz 
zwiedzenie obiektu
• spotkanie “przy kawie” z dyrektor  
Fabryki Sztuk Alicją Gajewską i przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych 
działających przy FS
• spacer po Tczewie z przewodnikiem

lub
14:00 – zwiedzanie Muzeum Zamkowego 
w Malborku z przewodnikiem
17:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK GDAŃSK
10:00 – „Oliwski Ratusz Kultury” – spotkanie 
z przedstawicielem Wspólnoty Gdańskiej
• poczęstunek (kawa, herbata, ciastka)
•  oprowadzenie uczestników po Ratuszu – 
przestrzeni, w której swoje miejsce odnajdzie 
każdy zainteresowany sztukami plastycznymi, 
muzyką, teatrem, filmem, literaturą oraz 
smaczną i zdrową kuchnią
•  prelekcja „Czy kultura musi być inno-
wacyjna?”

12:30 – „Klubokawiarnia Dwie Zmiany” 
– modne miejsce na mapie Trójmiasta 
prowadzone przez Spółdzielnie Socjalną 
„Dwie Zmiany”
•  prezentacja ”Spółdzielnia zza kulis  
– blaski i cienie spółdzielczości”
13:30 – obiad
14:30 – wizyta w Instytucie Kultury Miejskiej 
•  wykład „Kultura sąsiedzka – jak robić kulturę 
w mikroskali”

lub
14:30 – zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
•  spacer Długim Pobrzeżem-Żuraw, Wyspa 
Spichrzów, ul. Mariacka, K. Mariacki, Wielka 
Zbrojownia, Ratusz Starego Miasta, K. św. 
Katarzyny, Wielki Młyn, Przejście Drogą 
Królewską, Złota Brama, Ratusz Głównego 
Miasta, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, 
Brama Zielona, Fontanna Neptuna

17:00 – zakończenie wizyty, powrót

20 | KATALOG WIZYT STUDYJNYCH KATALOG WIZYT STUDYJNYCH | 21

Ekologia
KIERUNEK KWIDZYN
9:30 – wizyta w Gospodarstwie Nubes w 
Rudnikach i spotkanie z Dominikiem Sudołem
• wykład “Krajobrazy rozwoju społecznie odpo-
wiedzialnego przedsiębiorcy”

11:30 – wizyta w siedzibie Nadleśnictwa 
Kwidzyn
• prelekcja „ Realizacja wspólnych przed- 
sięwzięć z podmiotami zewnętrznymi z dziedziny 
edukacji i turystyki w Nadleśnictwie Kwidzyn”

13:00 – obiad w restauracji „Pozytywka” 
14:00 – wizyta w Eko-Centrum Heliantus 
w Gniewie
• prelekcja “Rola NGO w kształtowaniu 
świadomości ekologicznej społeczności lokalnej”

16:00 – zakończenie wizyty, powrót
lub
14:00 – zwiedzanie zamku w Gniewie 
z przewodnikiem
17:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK NOWY DWÓR GDAŃSKI
9:30 – wizyta w Domu Podcieniowym 
“Mały Holender” w Żelichowie
• prelekcja „Edukacja regionalna w Małym 
Holendrze”
• warsztaty w wiatraku typu koźlak 
w Drewnicy na Żuławach “Dlaczego 
Żuławy nazywane są krainą wiatraków?  
– zapoznanie uczestników z mechani- 
zmem działania wiatraka, własnoręczne  
mielenie i przesiewanie mąki, pamiątka  
– woreczek mąki gruboziarnistej 
• poczęstunek (kawa, herbata, ciasto)

11:30 – wizyta w Żuławskim Parku 
Historycznym w Nowym Dworze Gd. 
• zwiedzenie obiektu
• warsztaty “Kulinarne fascynacje” – 
zdrowa kuchnia w regionalnej oprawie; nauka  
pieczenia tradycyjnego chleba oraz wytwa-
rzania masła i sera pod okiem mistrza  
kulinarnego
• obiad

14:00 – spotkanie z przedstawicielem 
Malboskiej Grupy OTOP
• prelekcja “Przyroda potrzebuje dzieci  
– prezentacja dobrych praktyk dla anima-
torów edukacji przyrodniczej”– Michał 
Cielątkowski, OTOP Malbork

lub
14:00 – zwiedzanie Muzeum Zamkowego 
w Malborku z przewodnikiem
16:00 – zakończenie wizyty, powrót

KIERUNEK GDAŃSK
10:00 – wizyta w siedzibie Polskiego 
Klubu Ekologicznego
• prelekcja „Współczesne wyzwania ochrony 
świata”

12:00 – wizyta w siedzibie Fundacji “Akcja 
Bałtycka”
• prelekcja “Jak z ekologii zrobić „Produkt” 
społecznie użyteczny” 
• prezentacja działalności fundacji; pogramy 
edukacyjne, obserwacje i obrączkowanie  
ptaków, internetowy sklep 
14:00 – obiad
15.00 – wizyta w Centrum Informacji 
i Edukacji Ekologicznej
• prelekcja „Bioróżnorodność w mieście”

lub
14:30 – zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem
•  spacer Długim Pobrzeżem-Żuraw, Wyspa 
Spichrzów, ul. Mariacka, K. Mariacki, Wielka 
Zbrojownia, Ratusz Starego Miasta, K. św. 
Katarzyny, Wielki Młyn, Przejście Drogą 
Królewską, Złota Brama, Ratusz Głównego 
Miasta, Dwór Artusa, Złota Kamieniczka, 
Brama Zielona, Fontanna Neptuna

17:00 – zakończenie wizyty, powrót



Zaufali nam

OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ

PARTNERZY
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OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ



Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
”Dobra Robota” 
ORGANIZACJA KOŁA JAKOŚCIOWEGO DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA Z SUBREGIONU METROPOLITALNEGO  
I NADWIŚLAŃSKIEGO

“...Spółdzielnia Socjalna ISKRA podczas naszej długofalowej współpracy zawsze wywiązuje się w znakomity sposób 
ze swoich zobowiązań, zapewniając wspaniałą atmosferę, dbając o rzetelność swoich działań i odpowiadając na 
wszystkie potrzeby. Oprócz powyższego warto zwrócić szczególną uwagę na wyśmienite i urozmaicone zaplecze 
kulinarne, a także wyjątkową atmosferę.
Mając na uwadze wszystkie powyższe kwestie szczerze rekomenduję Spółdzielnię Socjalną Stajnię ISKRA do 
współpracy, będąc pewną, że staną oni na wysokości zadania i każdy z ich klientów będzie zadowolony...”

REKOMENDACJE

24 | KATALOG WIZYT STUDYJNYCH 

MGOPS Sztum
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

“...Zaświadcza się, że Spółdzielnia Socjalna Iskra owocnie współpracowała w zakresie realizacji zadań publicznych 
oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej , tj: warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 
realizowane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; staże dla nowych uczestników KIS; zajęcia z elementami 
hipoterapii, warsztaty w siodle oraz piknik integracyjny -  realizowane dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Uśnicach.
Mając na uwadze zakres powyższych przedsięwzięć należy podkreślić, iż obu podmiotom przyświeca jeden cel – 
działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na wysoką jakość współpracy ze Spółdzielnią 
Socjalną Iskra wpłynęły głównie zasoby kadrowe, czyli ludzie otwarci, z pomysłami, wyróżniający się sumiennym 
i profesjonalnym podejściem do prowadzonych działań...” 
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Fundacja Bieszczadzka
ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ EKONOMII SPOŁECZNEJ

„…Oprócz usługi noclegowej gospodarze wizyty studyjnej zapewnili gościom wyborne specjały z własnej kuchni, 
zorganizowali zajęcia integracyjne w postaci oprowadzania na koniach z instruktorem, wyprawę bryczką po 
lesie oraz przedstawili w swoim wystąpieniu przykład dobrych praktyk ekonomii społecznej bazując na własnych 
doświadczeniach. Członkowie Spółdzielni Socjalnej Iskra zlecone usługi wykonali na najwyższym poziomie, wykazując 
się bardzo dobrą organizacją pracy i dużym profesjonalizmem.
Zadowolenie uczestników wizyty studyjnej było najlepszym dowodem jakości pracy personelu Spółdzielni Socjalnej 
Iskra. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy jej usługi, jako solidnego wykonawcy i organizatora pobytów  
o podobnym charakterze…”

PPG Industries Poland 
ORGANIZACJA SZKOLENIA WRAZ Z IMPREZĄ INTEGRACYJNĄ

„…Jesteśmy pełni uznania dla bardzo wysokiej jakości oferowanych usług, fachowości oraz niezwykłej atmosfery, 
której doświadczyliśmy podczas szkolenia oraz imprezy integracyjnej dla grupy naszych współpracowników. Podczas 
pobytu zostały zaproponowane nam atrakcje dodatkowe, takie jak pokaz strzelecki z broni palnej, a wieczorem 
biesiada przy swojskich wyrobach kuchni lokalnej. Biesiada przy muzyce poprzedzona była przejażdżkami na koniu 
pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Po reakcjach uczestników na tak kompleksowy program pobytu jesteśmy przekonani, że Spółdzielnia Socjalna 
Iskra może stanowić wzór dla innych spółdzielni. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę, przy następnych 
okazjach…”
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