Katalog produktów świątecznych

małopolskich podmiotów ekonomii społecznej
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Przed Państwem unikalne produkty bożonarodzeniowe
przygotowane przez małopolskie podmioty ekonomii
społecznej.

DLACZEGO KATALOG?
Ponieważ chcemy w jednym miejscu zebrać i przedstawić
Państwu to, co dobre i warte uwagi.

DLACZEGO MAŁOPOLSKIE PODMIOTY
EKONOMII SPOŁECZNEJ?
Bo to organizacje, które warto wspierać! Zakładane po to,
by pomagać osobom z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotnym, czy ubogim. Tworzą miejsca
pracy, pomagają „wyjść na prostą” i „rozwinąć skrzydła”,
a przy tym działają lokalnie odpowiadając na potrzeby
mieszkańców.

DLACZEGO TA OFERTA JEST
WYJĄTKOWA?
Bo każdy produkt został wykonany z ogromną dbałością,
ręcznie, przez podopiecznych i zatrudnionych
w podmiotach ekonomii społecznej, którzy pozostawili
w nim cząstkę siebie.

DLACZEGO WARTO KUPIĆ?
Bo można zyskać dwukrotnie! Stając się właścicielem
niepowtarzalnych produktów, które wniosą szczyptę
odświętnego nastroju do naszych domów, przy tym
przyczyniając się do zapewnienia pracy osobom
potrzebującym. Korzyści jest znacznie więcej.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
Dział Ekonomii Społecznej zaprasza do kontaktu, aby
o nich wszystkich opowiedzieć (tel. 12 422 06 36).

Boże Narodzenie '2021

TO DOBRY KATALOG...

wtz.basztowa@ognisko.org.pl

+48 12 423 32 36
@wtzbasztowa3

www.wtzbasztowa3.pl

CHRZEŚCIJAŃSKIE
STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
“OGNISKO”

termin składania zamówień:

25.11.2021
PL | EN | DE

Lisie sprawki
Wódz lisiego plemienia pragnie Państwu przekazać
w darze ręcznie robioną świecę nawiązującą kształtem
do szyszek modrzewi amerykańskich, rosnących
nieopodal jego pueblo, tzn. osady.
Dary swe niesie w ręcznie robionym koszu, który
świetnie się sprawdza jako kosz prezentowy, ale też do
ucięcia krótkiej drzemki (jeśli ktoś jest pluszowym
lisem).
Znaki dymne mogłyby nastręczyć niektórym trochę
trudności, dlatego dokładamy jeszcze kartkę, na której
można zapisać wszelkiego rodzaju znaki.

wymiary kosza:
śr.: 30 cm
wys. ok.: 15 cm

Jest możliwość dobrania
innych produktów - cena
końcowa zależna od ich
wartości.

70 zł / kompl.

80 zł / kompl.
Prezent od Świętego Mikołaja
Misiek - ulubieniec wielu znanych nam dzieciaków,
towarzysz każdej dobrej drzemki. Spotykany
w przeróżnych kolorach i z umiejętnie
dobieranymi dodatkami. Przypinka - może być
dopasowana do Miśka, albo do nowego
właściciela. Daj znać. Świeca - pasuje do
wszystkiego. Może pachnieć, ale nie musi.
Kartka - my już napełniliśmy ją dobrą energią,
dopisz w niej coś od siebie.
wymiary kosza:
śr.: 25 cm
wys. ok.: 15 cm

Jest możliwość dobrania
innych produktów - cena
końcowa zależna od ich
wartości.

85 zł / kompl.

Prosto z lasu

Kieszonkowy, a raczej koszykowy zestaw małego
wielbiciela lasu.
Filcowa choinka i jutowa bombka z igliwiem
z powodzeniem przywołają wspomnienie zimowych
spacerów po lesie. Dla pełniejszego doznania proponujemy
również świeczkę, która może (ale nie musi) pachnieć jak
sosnowy las.
Kartka pozwoli podzielić się uczuciami i wspomnieniami
z rodziną, a do ręcznie robionego koszyka można
zapakować ciasto z wigilijnego stołu lub inne
najpotrzebniejsze rzeczy.
wymiary kosza:
śr.: 30 cm
wys. ok.: 20 cm

Jest możliwość dobrania
innych produktów - cena
końcowa zależna od ich
wartości.

wtzwandy18@gmail.com
+48 660 934 488
+48 12 685 57 90
@wtzwandy18
www.wtzkrakow.pl

WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ PRZY
TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ
DZIECI

termin składania zamówień:

03.12.2021
PL | EN

Wesoły renifer
Pędzi renifer po śniegu, łap worek z prezentami
w biegu.
wymiary:

materiał:

szer.: 14 cm
wys.: 18 cm

bawełna

20 zł / szt.

35 zł / szt.

Święta zaklęte w szkle
Choinka w doniczce

Święta w słoju umilą czas świątecznego znoju.

Choinka piękna jak las, kupić ją już czas.
wymiary:
śr.: 13 cm
wys.: 21 cm

wymiary:

materiał:

szer.: 17 cm
wys.: 45 cm

szkło
ceramika
elementy florystyczne.

45 zł / szt.

materiał:
metalowa osłonka
tkanina
dodatki florystyczne

CHRZEŚCIJAŃSKIE
STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
“OGNISKO”

wtz.basztowa@ognisko.org.pl
+48 12 423 32 36
@wtzbasztowa3
www.wtzbasztowa3.pl
termin składania zamówień:

25.11.2021
PL | EN | DE

Bombka terapeutyczna
Bombka, bańka, jak zwał tak zwał. Jednak nie
każda może być terapeutyczna jak nasza —
dzięki niej wspierasz finansowo terapię, dajesz
powód do terapii, doceniasz terapię. Czyli
pomagasz nam stawać się bardziej
samodzielnymi każdego dnia.
A czy dla Ciebie też może być terapeutyczna?
Tylko jeśli jej na to pozwolisz… :)
Dostępne cztery rodzaje bombek — owijane
sznurkiem bawełnianym lub jutowym, oklejane
zwijkami z papieru oraz z papierowych kwiatów.
Kolor do wyboru.

wymiary:
śr. - sznurkowa: 8 cm
śr. - z papierowych zwijek: 8 cm
śr. - z papierowych kwiatków: 10 cm

10 zł / szt.

15 zł / szt.
Jedyny w swoim rodzaju - Rudolf!
Dłonie, którym nierzadko trudno trzymać igłę
w najprostszy sposób. Głowa, która poza
zrozumieniem jak to się szyje, musiała przewalczyć
wszystkie zasłyszane „nie potrafisz”, „do niczego
się nie nadajesz”, „daj, ja to zrobię szybciej” oraz
serce, które chce być potrzebne i zauważone.
Z ich połączonych mocy powstałem ja — renifer z
filcu.
materiał:
wymiary:
filc
wypełnienie puszyste
szer.: 16 cm
plastik
wys. ok.: 18 cm
pompony i ozdoby
syntetyczne
dostępne różne warianty
kolorystyczne

Oświeć się!
Jesteśmy specjalistami od płomieni!
Zabierz trochę naszego Ogniska do domu i grzej
się jego ciepłem.
wymiar świecącej kulki:
śr.: 7 cm
wymiar świecącego stożka:
wys.: 15 cm

materiał:
parafina
barwniki
aromaty
knot bawełniany
dostępne różne warianty
kolorystyczne i zapachowe

12 zł / szt.

SPOŁECZNA 21
SP. Z O.O.

spoleczna21@stowarzyszenietecza.org
+48 730 232 121
@Spoleczna21
www.zrecznedrobiazgi.pl
termin składania zamówień:

10.12.2021

Drewniane zawieszki

PL | EN

Drewniane, ręcznie malowane ozdoby
pomogą udekorować świąteczne drzewko,
stroik, domowe wnętrze czy biuro.
Ozdoba dostępna w różnych wzorach i
kolorach. Istnieje możliwość dostosowania
zamówienia do indywidualnych potrzeb
klienta, np. barw firmowych.
wymiary:

materiał:

szer. / dł.: ok. 10 cm

drewno

6-10 zł / szt.

Choinka
Materiałowa choinka
stanowi połączenie
tradycji
i nowoczesności. Pasuje
do każdego wnętrza.
Ozdoba dostępna
w różnych wersjach
kolorystycznych.
Przy większych
zamówieniach istnieje
możliwość
indywidualnego
dostosowania ozdób do
potrzeb klienta.

Bombka 3D
W przezroczystej kuli zamknięte
jest to, co w Bożym Narodzeniu
najpiękniejsze – zimowy
krajobraz i świąteczna magia.
Ozdoba dostępna w różnych
wersjach – w ich wnętrzu znaleźć
można drewniane figurki,
świąteczne drzewka, kapliczki.

wymiary:
wymiary:

wys.: 48 cm

śr.: 12 cm
materiał:

materiał:
akrylowa bombka
drewniane figurki
materiałowe ozdoby
baza wykonana ze styropianu

tkanina
drewno
suszone kwiaty i owoce

35 zł / szt.
35 zł / szt.

stopil@poczta.onet.pl
+48 786 101 201

Stowarzyszenie Stopil
www.s-stopil.org.pl

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I INICJATYW LOKALNYCH
STOPIL

termin składania zamówień:

01.12.2021

Worek jutowy świąteczny

PL

Pojemny worek wykonany z naturalnej juty, ze
sznureczkiem jutowym lub kokardą, z drewnianymi
świątecznymi ozdobami.
Kolor juty - naturalny, brązowo-beżowy.
Wielkość worka pozwala na zapakowanie
pokaźnego zestawu podarunków. Do wyboru różne
wzory.
wymiary:

materiał:

szer.: 40 cm
dł: 50 cm

juta

6 zł / szt.

Bieżnik jutowy z koronką

Komplet pościeli (świąteczny wzór)

Bieżnik jutowy spełnia rolę pięknej dekoracji
stołu, tworzącej magiczny i niezapomniany
nastrój przy rodzinnym stole. Dekoracje jutowe
to niezbędny element podczas Świąt Bożego
Narodzenia. Do wyboru różne wzory.

Komplet pościeli ozdobiony świątecznym wzorem
(wzory do wyboru).
Doskonały pomysł na prezent pod choinkę czy
na Mikołajki.
Pościel zapinana na zamek błyskawiczny
Miękka struktura podczas dotykania
Gęsty splot płócienny
Łatwa w prasowaniu
Przyjemna w dotyku
Piękny połysk
Przyjazna dla ciała/naturalne barwniki

wymiary:
szer.: 17 cm
dł: 30 cm

materiał:
juta

wymiary:

15 zł / szt.

kołdra 160 x 200 cm
poszewki na poduszki 60 x 70 cm (2 szt.)
poszewki na jaśki 40 x 40 cm (2 szt.)
materiał:
bawełna
100%

50 zł / kompl.

WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ IM. JANA
PAWŁA II
PROWADZONY PRZEZ
FUNDACJĘ ROZWOJU
EDUKACJI, PRACY,
INTEGRACJI

biuro@wtzjp2.pl
+48 14 627 35 03
www.wtzjp2.pl/tworzymy/
www.sklep.es.malopolska.pl/sprzeda
wca-fundacja-repi-IDSzyJbyk/oferta
termin składania zamówień:

15.12.2021
PL

Anioł „Bożenka” Vintage
Anioł „Bożenka” będzie pięknym i subtelnym
dodatkiem do Twojego wnętrza.

wymiary:

materiał:

szer.podstawki:
7,5x7,5 cm
szer.: 19,5 cm
wys.: 31,5 cm

drewno
sklejka
włóczka

30 zł / szt.

Anielska Choinka
Nastrojowa choinka
wprowadzająca klimat
świąteczny,
niezastąpiona przy
wigilijnym stole
.

Kartka – szopka
Betlejemska
Urocza kartka
bożonarodzeniowa będzie
wspaniałym uzupełnieniem
świątecznych życzeń.

wymiary:
śr.: 14 cm
wys.: 29 cm
wymiary:
wys.: 15 cm
dł.: 10 cm

materiał:
plaster drewna
papier
sklejka
oświetlenie LED (dwie baterie
paluszki AA w zestawie)

7 zł / szt.

30 zł / szt.

ceramika@centrumklika.pl
+48 519 401 757

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KLIKA

@ceramika.klika
materiał:
termin składania zamówień:

20.12.2021

www.ceramika.centrumklika.pl

papier wizytówkowy
sklejka
juta

PL | EN

Zestaw ozdób świątecznych
Ozdoby świąteczne na choinkę wykonane
z gliny przez osoby niepełnosprawne.

wymiary:

materiał:

szer.: 4 cm
wys.: 5 cm

ceramika
szkliwo

25 zł / kompl.

Cukierniczka

Świecznik

Przedmiot wykonany ręcznie z gliny, pomalowany
szkliwem.
Wypalony w temp. 1060 stopni.

Przedmiot wykonany ręcznie z gliny,
pomalowany szkliwem.
Ozdoba na tealighty.
wymiary

wymiary:
śr.: 7,5 cm
wys.: 9 cm

materiał:
ceramika
szkliwo

materiał:

śr.: 8 cm
wys.: 7 cm

ceramika
szkliwo

30 zł / kompl.
40 zł / szt.

wtz.tarnow@psoni.org.pl
+48 604 230 705
@wtz.tarnow.psoni.ostrogskich

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PROWADZONY PRZEZ
POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W TARNOWIE

termin składania zamówień:

30.11.2021
PL

Bombka ze stojakiem
Wyjątkowa ozdoba świąteczna.

wymiary:

materiał:

szer.: 17 cm
wys.: 20 cm

przezroczysta bombka
metalowy stojak
dekoracje świąteczne

50 zł / szt.

Świecznik
Stylowy świecznik
inspirowany naturą.

wymiary:
śr.: 7 cm
wys.: 13 cm

Poduszka
Dekoracyjna poduszka z motywem świątecznym.

wymiary:
wys.: 30 cm
szer.: 30 cm

materiał:
bawełna
watolina

25 zł / szt.

materiał:
brzoza
dekoracje bożonarodzeniowe
świeczka

25 zł / szt.

marketing@fundacjajmp.pl
+48 533 577 438
+48 660 416 242

FUNDACJA JMP –
INSPIRACJE W EDUKACJI

@FundacjaJMP
www.fundacjajmp.pl
www.mumciuch.pl
termin składania zamówień:

06.12.2021

Lalki handmade

PL | EN

Ręcznie szyta lalka, maskotka nie tylko dla
najmniejszych. Oryginalna, niepowtarzalna, wyjątkowa...
Kupując nasze laleczki macie okazję włączyć się we
wspieranie naszej Fundacji i jej podopiecznych. Lalki są
bowiem cegiełkami, sprzedaż których zasila konto
naszej Fundacji.
Lalki pakujemy w pudełko z okienkiem.

wymiary

materiał

duża: 30 cm
średnia: 27 cm
mała: 20 cm

Wykonane są z
materiałów
atestowanych, miłych
w dotyku. To są tzw.
"szmacianki"....

80-150 zł / szt.

Stroiki świąteczne okrągłe
i podłużne

Ciasteczka i pierniczki
bożonarodzeniowe

W dzisiejszych czasach na rynku mamy ogromny
wybór dodatków, ozdób i dekoracji
bożonarodzeniowych. Jednak te wykonane ręcznie są
najpiękniejsze. Do naszych dekoracji
bożonarodzeniowych wykorzystujemy mnóstwo
elementów z „życia codziennego” jak orzechy, zebrane
jesienią w ogrodzie szyszki, wysuszone plastry
pomarańczy lub intensywnie pachnące przyprawy.
Dostępne są w rożnych wersjach kolorystycznych: złote,
srebrne, czerwone, zielone, białe.

Pierniki mogą być pokryte masą cukrową, dodatkowo
ozdobione delikatną aplikacją z lukru lub ozdób
świątecznych. W ofercie mamy też pierniczki pokryte
czekoladą w różnych kolorach. Oferujemy różne kształty
ciasteczek: choinki, buty Mikołaja, gwiazdki, bałwanki,
prezenty, aniołki, etc.
Ciasteczka standardowo zapakowane w woreczek
celofanowy zawiązany wstążeczkę satynową o
szerokości 6 mm w wybranej świątecznej kolorystyce.

materiał
żywa jodła, świerk, szyszki,
cynamon, anyż, jabłka,
pomarańcze, piórka, orzechy,
ptaszki, bombki, świece, mech –
chrobotek, drewno, ostrokrzew,
ozdoby bożonarodzeniowe,
kokardy, wstążki

wymiary
śr.: 30-50 cm

90-160 zł / szt.

wymiary
dł.: 7 cm
szer.: 7 cm

3,50 zł / szt.

Wtz81@wp.pl
+48 12 425 19 53
@wtz81

STOWARZYSZENIE POMOCY
SOCJALNEJ „GAUDIUM ET SPES”,
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 81,
KRAKÓW

termin składania zamówień:

30.11.2021
PL

Bombka nietłukąca,
filcowana wełną
czesankową
Bombka ze styropianu, ozdobiona
naturalną wełną czesankową z motywem
świątecznym.
wymiary

materiał:
styropian
wełna
czesankowa

śr.: 10 cm

18 zł / szt.

Exploding box - pudełko
prezentowe
Pudełko ze wzorem Bożonarodzeniowym,
elegancko ozdobione, z wytłoczonym wzorem
po bokach. Można wypełnić je słodyczami,
upominkiem, życzeniami, kuponem
prezentowym etc.
wymiary:
szer.: 10 cm
dł: 10 cm

materiał:
papier

10 zł / szt.

Zawieszka Bożonarodzeniowa
Haft na kanwie-motyw choinki, przyklejony
na czerwonym filcu i brzozowym krążku.
materiał:
wymiary
drewno
śr.: ok. 8 cm
kanwa
mulina
filc
klej

15 zł / szt.

km@spszansa.pl
+48 41 383 68 41
@ZAZFabriko
www.spszansa.pl
www.zazfabriko.pl

STOWARZYSZENIE
POMOCY SZANSA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ

termin składania zamówień:

26.11.2021
PL

Ozdoba choinkowa
„Ostrokrzew”
Ręcznie wykonana ozdoba choinkowa
ceramiczna, w formie zawieszki z gliny,
szkliwiona, wypalana w 2 etapach.
wymiary:

materiał:

dł.: 11 cm
szer.: 7 cm

ceramika

10 zł / szt.

Bombka ażurowa
Bombka personalizowana, wycinana laserowo ze
sklejki 3mm. Na bombce istnieje możliwość
wygrawerowania życzeń. Podana cena dotyczy
bombki oraz grawerunku.
wymiary:

śr.: 14 cm

10 zł / szt.

Choinka z życzeniami
Choinka z bombką wycinana laserowo ze sklejki 3 mm.
Na bombce znajdują się życzenia świąteczne
oraz noworoczne. Istnieje możliwość
spersonalizowania choinki.
wymiary:
szer.: 13 cm
wys.: 18 cm

15 zł / szt.

fundacjailios@gmail.com
zaz.ilios@o2.pl
+48 603 380 271
@fundacjailios
www.fundacja-ilios.pl

FUNDACJA „ILIOS”
SŁOŃCE SZCZĘŚCIA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ „ILIOS”
SŁOŃCE SZCZĘŚCIA

termin składania zamówień:

01.12.2021
PL | EN

Zestaw prezentowy nr 1
Świąteczny zestaw prezentowy zawiera
3 świeczki ze 100% wosku pszczelego.
Świeczki podczas spalania naturalnie
oczyszczają powietrze oraz działają
relaksująco.
Wraz z siankiem wigilijnym tworzą
małą magię świąt.
wymiary:
dł.: 18 cm
szer.: 13 cm
wys.: 5 cm

35 zł / szt.

Box prezentowy
Świąteczny box prezentowy zawiera 3 świeczki
ze 100% wosku pszczelego oraz woskową
świeczkę w słoiku o pięknym miodowym
zapachu. Do tego skarpetki i świeże siano,
a wszystko zapakowane z miłością do świąt.

wymiary:
dł.: 20 cm
szer.: 20 cm
wys.: 5 cm

Zestaw prezentowy nr 2
Zestaw zawiera 3 świeczki ze 100% wosku
pszczelego. Hipoalergiczne oraz niewydzielające
szkodliwych toksyn. Idealne na świąteczny prezent.
wymiary:

45 zł / szt.

dł.: 10 cm
szer.: 10 cm
wys.: 16 cm

25 zł / szt.

wtz.zakopane@vp.pl
+48 18 206 62 50, wew. 32
+48 602 321 573
@wtz.zakopane

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
PROWADZONY PRZEZ
POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W ZAKOPANEM

termin składania zamówień:

15.12.2021
PL

Bożonarodzeniowy stroik
z szyszek
Niepowtarzalny stroik pięknie przystroi niejeden
stół bożonarodzeniowy, ciesząc oko naszych gości
oraz będzie stanowić piękną ozdobę na drzwi
wejściowe.
materiał:

wymiary:
szer.: 25 cm
dł.: 28 cm
gr.: 10 cm

szyszki
bombki
buczyna
drewno
siano

55 zł / szt.

Świąteczna choinka
Niepowtarzalna choinka
przystroi nasze
mieszkanie i sprawi, że
poczujemy atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia..

Szklany aniołek
Aniołek pięknie udekoruje
nasze okno. Będzie też
idealną zawieszką na choinkę
nadając niepowtarzalny
charakter w okresie
świątecznym.

wymiary:
wymiary:

śr.: 9,5 cm
wys.: 28,5 cm

wys.: 25 cm
dł.: 15 cm
gr.: 0,5 cm

materiał:
juta
sznurek
styropian
suszone owoce

materiał:
szkło

35 zł / szt.

45 zł / szt.

wtz@albert.krakow.pl
+48 12 283 95 75
@wtz.radwanowice.czernichow
www.albert.krakow.pl

WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
W RADWANOWICACH –
CZERNICHOWIE
PROWADZONY PRZEZ
FUNDACJĘ IM. BRATA ALBERTA

termin składania zamówień:

03.12.2021
PL | EN

Bombka
Bombka dekoracyjna, ozdobiona materiałem ze
wzorem krakowskim i tasiemkami atłasowymi.
materiał:

wymiary:
śr.: 12 cm

kula styropianowa
tkanina

20 zł / szt.

20 zł / szt.

4 zł / szt.

Kartka świąteczna
Kartka świąteczna wykonana
z ozdobnego papieru wizytówkowego.
Możliwość wykonania w innej gamie
kolorystycznej.

wymiary:
szer.: 10,5 cm
wys.: 15 cm

materiał:
papier wizytówkowy
tasiemka atłasowa

Skrzat
Skrzat świąteczny wykonany z szarej tkaniny
flauszowej, z kolorową czapką, wypełniony częściowo
ziarenkami obciążającymi i otuliną. Nos drewniany,
broda ze sztucznego futerka. Do dekoracji świątecznej
domu lub jako upominek.
wymiary:
szer.: 15 cm
wys.: 33 cm

materiał:
tkanina flauszowa
bawełna
sztuczne futerko

wtzcechowa142@interia.pl
+48 12 653 74 04

WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
PRZY DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ UL. ŁANOWA 41
W KRAKOWIE

termin składania zamówień:

01.12.2021
PL

Wianek bożonarodzeniowy
Styropianowa baza została owinięta sznurkiem,
na gotową bazę zostały przyklejone ozdoby.
materiał:

wymiary:

sznurek
baza styropianowa
szyszki
sztuczne owoce
gwiazdki ceramiczne
orzechy
bombki
gałązki

szer.: 29 cm
wys.: 23 cm

25 zł / szt.

25 zł / szt.

25 zł / szt.

Ozdobny karmnik

Karmnik wykonany ze sklejek o grubości od 0,5 cm
do 1,5 cm. Ręcznie wycięte elementy na wyrzynarce
włosowej. Boki ozdobione wzorem wykonanym
wypalarką do drewna. Całość zbita gwoźdźmi oraz
podwójnie polakierowana.

wymiary:
szer.: 27 cm
wys.: 23 cm
gł.: 30 cm

Kot - zawieszka na drzwi
Elementy wycięte z materiału, zszyte osobno,
wypełnione gąbką silikonową, połączone. Na głowie
wyszyte oczy, wąsy, doszyte włosy.
wymiary:
szer.: 18 cm
wys.: 40 cm

materiał:
tkanina aksamitna
tkanina futerkowa
gąbka silikonowa
kordonek
filc

kontakt@fundacjaprzyjdz.pl
+48 575 573 408

FUNDACJA "PRZYJDŹ"

@fundacjaprzyjdz
www.fundacjaprzyjdz.pl
termin składania zamówień:

05.12.2021

Szopka Krakowska

PL

Wzornictwo szopki oparte na tradycyjnym
produkcie regionalnym, charakterystycznym
dla Krakowa.
Zastosowanie: dekoracja stołu wigilijnego,
pamiątka.
wymiary - duża:
wys.: 29 cm
szer.: 19 cm

materiał
Surowa sklejka
grubości 3 mm

wymiary - mała:
wys.: 15 cm
szer.: 9 cm

8-15 zł / szt.

Podkładki na wzór
Koronki Bobowskiej

Bombka choinkowa

Koronka bobowska to małopolski wzór regionalny,
wzorowany na tradycyjnej koronce klockowej
pochodzącej z Bobowej. Nada elegancji nakryciom
stołowym, ozdobi drzewko, okno, etc.
Zastosowanie: na prezent czy jako dekoracja
wnętrz.
Pakowane 1 szt. duża + 6 szt. małe.
wymiary - duża:
śr.: 15 cm
wymiary - mała:

materiał

Ekologiczne, nietłukące się, misternie wycinane,
o bogatym wzornictwie bombki ozdobią Twoje
drzewko bożonarodzeniowe czy nadadzą
wyjątkowego charakteru Twojemu otoczeniu.
Pakowane po 10 szt.
wymiary
śr.: 5 cm

Surowa sklejka
grubości 3 mm

materiał
Surowa sklejka
grubości 3 mm

38 zł / kompl.

śr.: 9 cm

45 zł / kompl.

stowarzyszenieemaus@wp.pl
+48 695 085 978
www.emaus18.pl

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI
ORAZ AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„EMAUS”

termin składania zamówień:

10.12.2021
PL

Zestaw kartek - 4 sztuki
Zestaw czterech ręcznie wykonanych kartek
bożonarodzeniowych. Do każdej kartki
dołączona jest koperta. W środku kartki
znajduje się biała wklejka do wpisania
życzeń. Możliwe jest wykonanie kartek
w innych wymiarach i kolorystyce.

wymiary:
szer.: 14,5 cm
dł.: 15 cm

materiał:
papier
karton
sznurki
tasiemki
ozdoby filcowe

20 zł / kompl.

Choinka z szyszek
Choinka z szyszek,
ozdobiona bańkami
i sznurem świetlnym
typu led.

Anioł
Ręczny wyrób ceramiczny,.Każdy
jest zawsze troszkę inny,
niepowtarzalny, gdyż może różnić
się odcieniem, rozmiarem czy
jakimś detalem.

wymiary:

wymiary:

wys.: 20-25 cm

wys.: 45 cm
materiał:

materiał:
ceramika (glina, szkło, farba akrylowa)

30 zł / szt.

styropianowy stożek
farby akrylowe
klej na gorąco
bańki
sznur led
szyszki

50 zł / szt.

zamowienia@anwall.pl
+48 607 790 881

ANWALL NON PROFIT
SP. Z O.O.

@scianazklockow
www.scianazklockow.pl
www.anwall.pl
PL | EN

Panel modułowy z klocków –
System AnWall
Panele AnWall umożliwiają wykonanie na ścianach
pionowych powierzchni z plastikowych klocków
pozwalających na wpinanie kolejnych klocków do
zabawy i tworzenie dowolnych form. W tak
przygotowanej przestrzeni dzieci mają możliwość
na kreatywne i rozwijające zabawy klockami, które
z pewnością je zainteresują i umilą im czas.
wymiary
dł.: 53 cm
szer.: 53 cm

materiał
MDF
PPCOPO

249 zł / szt.

Tablica z klocków – AnTable
Tablice AnTable przeznaczone do mniejszych
pomieszczeń i dla klienta indywidualnego jako
element aranżacji pokoi dziecięcych. Tablice
AnTable pozwalają na wpinanie klocków do
zabawy i tworzenie dowolnych form. W tak
przygotowanej przestrzeni dzieci mają możliwość
na kreatywne i rozwijające zabawy klockami, które
z pewnością je zainteresują i umilą im czas,
wymiary
dł.: 106 cm
szer.: 62 cm

materiał
MDF
PPCOPO

299 zł / szt.

kontakt@ambasadakreatywnosci.pl
+48 502 420 804

STOWARZYSZENIE
CZEŚĆ

@ambasadakreatywnosci
www.ambasadakreatywnosci.pl
termin składania zamówień:

28.11.2021
PL

Zestaw prezentowy kawowy:
Wysokogatunkowa kawa
i migdały w czekoladzie.
Zestaw zawiera:
100 g wysokogatunkowej kawy palonej
Brazylia
100 g migdałów w czekoladzie.
Cena zwiera świąteczne opakowanie.

40 zł / szt.

25 zł / szt.
Zestaw prezentowy herbata
“African Queen i “Goździki
w pomarańczy”
i imbir kandyzowany
Zestaw prezentowy herbaciany składający się z:
imbiru kandyzowanego (50g)
czarnej herbaty "African Queen" (30g) z
dodatkami: płatkami słonecznika i bławatka,
z dodatkiem suszonego banana oraz
kandyzowanego ananasa o wspaniałym,
orzeźwiającym zapachu, który przeniesie Cię
wprost do gorącej Afryki,
czarnej herbaty "Goździki w pomarańczy"
(30g) w której skład wchodzą: : hibiskus,
skórka róży, skórka pomarańczy, żurawina,
goździk, truskawka liofilizat.
Cena zawiera świąteczne opakowanie.

Zestaw prezentowy herbaciany:
“Arktyczny Ogień”, “Łyk Szczęścia” oraz
herbata “Cytrusowa”
Zestaw prezentowy składający się z trzech herbat
sypanych:
Herbata czarna "Arktyczny ogień" (30g). Mieszanka
korzennych przypraw połączona ze skórką
pomarańczy, czekoladą i pikantnym czerwonym
pieprzem - oto „Arktyczny Ogień”. Już sam zapach
nie pozwoli Ci przejść obojętnie obok niej.
Wyrazisty, słodki, a zarazem lekko ostry smak,
pobudzi Twoje zmysły. Dodatki: cynamon,
czekolada ciemna, skórka pomarańczy, kardamon,
imbir, pieprz czerwony.
Herbata owocowa "Łyk szczęścia" (30g). Skład
herbaty: hibiskus, skórka róży, żurawina, owoc goi,
rokitnik, czarny bez, wiśnia liofilizat.
Herbata zielona "Cytrusowa" (30g).
Cena zawiera świąteczne opakowanie.

25 zł / szt.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
"OPOKA"

biuro@opokas.pl
+48 32 647 21 50
wew. 22
@restauracja.opoka
www.opokas.pl
termin składania zamówień:

01.12.2021

Paczka domowych przetworów
- rozmiar "L"

PL

Paczka świąteczna z domowymi przetworamiidealna dla firm oraz osób indywidualnych
(malinowy syrop domowy 300ml, owoce w
czekoladzie 100g, herbata malina z lipą 50g, miód
265g, cytrynki z rumem w zalewie 265g).
Termin przydatności: 6 miesięcy od daty produkcji.
wymiary:
szer.: 30 cm
dł: 20 cm
wys.: 10 cm

65,90 zł / szt.

Paczka domowych przetworów rozmiar "S"
Paczka świąteczna z domowymi przetworamiidealna dla firm oraz osób indywidualnych
(sok domowy malina z lipą 300 ml, syrop
domowy z kwiatu czarnego bzu 300 ml, cytrynki z
imbirem 265g).
Termin przydatności: 6 miesięcy od daty produkcji.
wymiary:
szer.: 30 cm
dł: 20 cm
wys.: 10 cm

Paczka domowych przetworów rozmiar "M"
Paczka świąteczna z domowymi przetworamiidealna dla firm oraz osób indywidualnych
(malinowy syrop domowy 300ml, konfitura
malinowa 265g, konfitura z czarnej porzeczki
265g, cytrynki w zalewie 265g).
Termin przydatności: 6 miesięcy od daty
produkcji.
wymiary:
szer.: 30 cm
dł: 20 cm
wys.: 10 cm

32,90 zł / szt.

39,90 zł / szt.

fundacja.aktywna.integracja@gmail.com
+48 533 997 555

FUNDACJA
AKTYWNA INTEGRACJA

@Slawkowska28

termin składania zamówień:

05.01.2022
PL | EN | UA
BY |RU

Bożonarodzeniowy zestaw
smakołyków (duży)
Piękny obfity w smakołyki koszyk
bożonarodzeniowy będzie świetnym prezentem
dla każdego!
Składniki: kosz wiklinowy, opakowanie
makaroników, wino (czerwone/białe), pastila
jabłkowa (zdrowa przekąska), kawa w ziarnach,
bożonarodzeniowe ciasto Stollen, świąteczna
świeczka, słoiczek miodu i herbata ziołowa.
wymiary:
szer.: 25 cm
dł.: 40 cm
wys.: 45 cm
waga: 3 kg

Bożonarodzeniowy zestaw
smakołyków (mały)
Mały świąteczny zestaw smakołyków na
prezent na święta Bożego Narodzenia!
Składniki: zefir (wegańska pianka z purée
jabłkowego i agar-agaru z małą ilością cukru),
opakowanie makaroników, kawa w ziarnach,
słoiczek miodu i herbata ziołowa).
wymiary:
szer.: 10 cm
dł.: 15 cm
wys.: 20 cm
waga: 200 g

65 zł / szt.

180 zł / szt.

smakigoscinca@gmail.com
+ 48 731 811 194

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
SMAKI GOŚCIŃCA

@smakigoscinca
www.smakigoscinca.com

termin składania zamówień:
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7.12.2021

Róża stulistna
Płatki róży stulistnej z lokalnego gospodarstwa
ubiegającego się o certyfikat ekologiczny. Róża
ucierana z cukrem jako dodatek do wypieków,
herbaty i innych.
gramatura: 220 ml

25 zł / szt.

Pierniczki korzenne
Kruche, mocno korzenne pierniczki wypiekane
według tradycyjnego przepisu, zapakowane w
ozdobne, świąteczne opakowanie.
gramatura: 180 g

10 zł / op.

Wytrawny sos z jagody
kamczackiej
Wytrawny sos z jagody kamczackiej z dodatkiem
przypraw. Idealny dodatek do mięs, wędlin i
serów lub jako sos na kanapkę.
gramatura: 235 ml

10 zł / szt.
t

marketing@manko.pl

+48 531 328 480
@mirspl

www.sklep.glosseniora.pl

MIĘDZYNARODOWY
INSTYTUT ROZWOJU
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
NON-PROFIT
termin składania zamówień:

PL | EN

Zakwas z buraka
100% naturalny, niepasteryzowany,
produkt probiotyczny
gramatura: 500 ml

15.12.2021 | Polska

10 zł / szt.

biuro@spoldzielniarownosc.pl
+ 48 692 335 226
+ 48 725 335 226
@cateringrownosc

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
RÓWNOŚĆ Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE

www.spoldzielniarownosc.pl/oferta-catering

termin składania zamówień:

17.12.2021 do godz. 14:00

PL

Zupa grzybowa z łazankami
Barszcz czerwony z uszkami
Filet rybny panierowany podawany z chałką
Sandacz w migdałach gotowany w białym winie
Filet z dorsza w sosie cytrynowym
Dzwonek z karpia
Ryba po grecku
Buraczki
Kapusta z grochem
Pierogi z kapustą i grzybami
Kluski z makiem, miodem i skórką z cytryny
Kutia bogata w bakalie i mak
Kapuśniaki wigilijne
Sałatka jarzynowa podawana z chałką

300 ml
300 ml

170 g
20.00 zł
150 g
39.00 zł
150 g
33.00 zł
150 g
26.00 zł
150 g
18.00 zł
100 g
5.00 zł
100 g
6.00 zł
6 szt./12 szt. 10.00 zł/16.00 zł
70 g
12.00 zł
60 g
14.00 zł
1 szt.
7.00 zł

Śledzie w śmietanie
Śledzie w oleju podane z cebulką
Sałatka śledziowa
Koreczki śledziowe
Makowiec japoński
Rolada makowa
Piernik oblany czekoladą
Sernik z wiśniami
Sernik obsypany kokosem
Szarlotka z cukrem pudrem
Grzaniec z pomarańczą i goździkami
Tradycyjny kompot z suszu
Aromatyczny grzaniec z pomarańczą i goździkami
Zimowa herbata z cynamonem, goździkami,
pomarańczą, rozmarynem i miodem
Zimowa lemoniada z imbirem

12.00 zł
12.00 zł

100 g
1 szt.
1 szt.

7.00 zł
12.00 zł
12.00 zł

100 g

8.50 zł

5 szt.
100 g
100 g
100 g

25.00 zł
5.00 zł
5.00 zł
5.00 zł

100 g

5.00 zł

100 g
100 g
250 ml

5.00 zł
5.00 zł
12.00 zł

250 ml
250 ml

4.00 zł
12.00 zł

250 ml

7.00 zł

250 ml

7.00 zł

biuro@kobierzyn.org
+ 48 513 198 206

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„KOBIERZYN”

@spoldzielniakobierzyn

termin składania zamówień:

PL

17.12.2021

Makowa rolada biszkoptowa

1 kg

60.00 zł

Piernik świąteczny

1 kg

50.00 zł

Malinowa chmurka

1 kg

45.00 zł

Ciasto brzoskwiniowe

1 kg

45.00 zł

Rolada schabowa ze śliwką

1 kg

40.00 zł

Karczek z morelą

1 kg

40.00 zł

Schab pieczony

1 kg

35.00 zł

0,5 kg

20.00 zł

0,9 l

20.00 zł

Pasztet wieprzowy
Barszcz czerwony kiszony po staropolsku

smakigoscinca@gmail.com
+ 48 731 811 194

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
SMAKI GOŚCIŃCA

@smakigoscinca
www.smakigoscinca.com

termin składania zamówień:

PL | EN

07.12.2021

Zakwas na barszcz

0,7 l

12.00 zł

Pasztet mięsny

1 kg

45.00 zł

Krokiet z mięsem

1 szt.

4,50 zł

Krokiet wigilijny

1 szt.

4,80 zł

1 kg

30.00 zł

50 szt.

28.00 zł

Pasztecik krucho-drożdżowy z mięsem

1 szt.

3.80 zł

Pasztecik krucho-drożdżowy wigilijny

1 szt.

4.00 zł

Strucla makowa

1 kg

45.00 zł

Sernik

1 kg

40.00 zł

Chałka

1 szt.

12.00 zł

Pierniczki korzenne

1 op.

10,00 zł

0,6 kg/0,9 kg

7 zł/10 zł

1 szt.

1,00 zł

Sałatka jarzynowa
Uszka wigilijne opakowanie

Chleb babci Stefci
Pierogi wigilijne

CENTRUM
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
+ 48 14 688 00 60
I ZAWODOWEJ ZAKŁAD
@restauracjaslonecznewzgorze
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
www.slonecznewzgorze.tarnow.pl/pl/
„SŁONECZNE WZGÓRZE”
k.mitera@slonecznewzgorze.tarnow.pl

termin składania zamówień:

PL

Łosoś w pergaminie w sosie cytrynowym
Zupa grzybowa z łazankami
Sos tatarski na krakersie
Kompot z suszu
Całość (box świąteczny) - 67.00 zł

13.12.2021 | Tarnów

120 g

26.00 zł

250 ml

18.00 zł

280 g

17.00 zł

220 ml

6.00 zł

fundacja.aktywna.integracja@gmail.com
+48 533 997 555

FUNDACJA
AKTYWNA INTEGRACJA

@Slawkowska28

termin składania zamówień:

PL | EN | UA | BY | RU

05.01.2021

Cynamonka

70 g

10.00 zł

Piernik czekoladowy (sprzedawany od 350 gr)

1 kg

140.00 zł

Brownie (sprzedawane od 150 gr)

1 kg

150.00 zł

1,5 h

średnio trudne

1 kg wieprzowiny (z łopatki)
30 dkg wątróbki drobiowej
20 dkg słoniny
3-4 jajka
2 cebule
Sól

Pieprz
Gałka muszkatołowa
Imbir
Majeranek
Liść laurowy
Ziele angielskie

Bułka tarta
Masło
Marchew 1 szt.
Seler 1 szt.
Pietruszka 1 szt.

Wieprzowinę podgotować w wodzie z warzywami, liściem laurowym i zielem angielskim.
Cebulę podsmażyć ze słoniną i wątróbką. Wieprzowinę, wątróbkę i warzywa zemleć 2-3 razy,
doprawić solą, pieprzem, majerankiem, szczyptą imbiru i gałki muszkatołowej, dodać jajka
i wymieszać.
Do wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą formy przełożyć masę na pasztet.
Delikatnie docisnąć i uderzyć formą o stół w celu usunięcia powietrza i równego rozprowadzenia
masy. Piec w piekarniku o temperaturze 180-190 stopni Celsjusza przez 40 minut.
autor przepisu: Piotr Niedziela
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOBIERZYN"

1 h + 12-15 h odpoczynku

1 kg mąki pszennej – tortowej
6 jajek
30 dkg masła
1 szklanka śmietany 18%

średnio trudne

8 łyżek oleju
30 dkg cukru
½ szklanki wody
½ litra miodu

2–3 opakowania przyprawy do
piernika
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżeczki sody oczyszczonej

Pół porcji cukru roztopić na karmel, dodać ½ szklanki wody i zagotować. Dodać miód i wystudzić.
Masło roztopić, a następnie wystudzić. 3 jajka i 3 żółtka ubić z resztą cukru na kogel-mogel.
Dodać karmel z miodem, masło, śmietanę i mąkę wymieszaną z sodą, proszkiem i przyprawami.
Po wyrobieniu ciasto jest rzadkie. Na noc włożyć do lodówki na 12-15 godzin.
Wałkować cienkie blaty, wycinać pierniczki.
Pieczemy w temperaturze 180 stopni około 10 minut. Dekorujemy według uznania.
autor przepisu: Lidia Skrzypoń
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KOBIERZYN"

2h

40 porcji

średnio trudne

Masa makowa:
(proporcja na 2 strucle)
500 g maku
ok. 1/2 litra mleka
200 g cukru
3 łyżki miodu
60 g masła
2 białka
30 g blanszowanych, posiekanych migdałów
30 g rodzynków
30 g skórki pomarańczowej
1 łyżeczka rumu (opcjonalnie)

Ciasto:
500 g mąki
40 g świeżych drożdży
250 ml mleka
3 żółtka (białka zostawiamy - przydadzą
się do masy makowej)
120 g cukru
60 g masła
1/2 łyżeczki soli
kilka kropel esencji waniliowej lub 1 łyżka
cukru z prawdziwą wanilią
1 jajko do smarowania

Dodatkowo: cukier puder
Wszystkie składniki powinny być wcześniej wyciągnięte z lodówki, aby osiągnęły temperaturę pokojową.
1. Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru, 2 łyżkami mąki i 3 łyżkami ciepłego mleka.
Rozczyn zostawić do wyrośnięcia.
Mąkę przesiać do głębokiej miski, wymieszać z solą. Żółtka utrzeć z cukrem na puszysty krem.
Masło stopić, podgrzewając razem z pozostałym mlekiem.
Wyrośnięty rozczyn przełożyć do miski z mąką. Dodać utarte żółtka, wanilię i wszystko wymieszać.
Wyrabiając powoli ciasto stopniowo dodawać ciepłe mleko ze stopionym masłem. Wyrabiać, aż ciasto
zrobi się gładkie, pulchne i lśniące.
Uformować kulę i zostawić w misce, oprószonej mąką do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość.
Wyrośnięte ciasto podzielić na dwie równe części. Każdą z nich rozwałkować cienko na kształt
prostokąta.
2. Mak opłukać i sparzyć wrzącą wodą (najlepiej zrobić to wieczorem, dzień przed planowanym
przygotowywaniem makowców). Odcedzić wodę, po czym mak zalać mlekiem w garnku i gotować na
wolnym ogniu około 15 minut. Odcedzić i dobrze odcisnąć mak (najlepiej przez tetrową lub bawełnianą
ściereczkę), po czym zmielić dwu lub trzykrotnie.
Masło stopić. Zmielony mak przełożyć do garnka lub głębokiej patelni. Dodać stopione masło, miód,
cukier oraz bakalie i smażyć na wolnym ogniu około 10 minut, ciągle mieszając.
Masę ostudzić i wymieszać z rumem.
Białka ubić na sztywną pianę ze szczyptą soli i delikatnie wymieszać z zimną masą makową.
3. Ciasto posmarować roztrzepanym białkiem i nałożyć masę makową, zostawiając ok. 2 cm wolnej
przestrzeni na brzegach i zwinąć ciasno w rulon, podwijając brzegi do środka, aby zamknąć struclę.
Uformowane makowce przełożyć do form keksowych, wyłożonych papierem do pieczenia i zostawić do
wyrośnięcia. Kiedy ciasto podchodzi do brzegów formy, posmarować wierzch strucli roztrzepanym jajkiem
i włożyć do piekarnika nagrzanego do 170 stopni.
Piec 40-50 minut (do suchego patyczka).
4. Po wystudzeniu obficie posypać cukrem pudrem.

przepis udostępniony przez:
SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ "OPOKA"
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Zachęcamy do społecznych zakupów - nie tylko od święta!
Więcej ofert znajdziesz na stronie: https://sklep.es.malopolska.pl/
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