KATALOG
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
W JÓZEFOWIE NA ROZTOCZU

Spółdzielnie Socjalne
w Józefowie
na Roztoczu
Na terenie miasta i gminy Józefów funkcjonuje
9 spółdzielni socjalnych, które zajmują się
usługami dla mieszkańców.
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi
zatrudniają 160 osób.

FUNDUSZ AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Liczba zatrudnionych osób:

20
O NAS:
Spółdzielnia Socjalna Fundusz
Aktywizacji Niepełnosprawnych
powstała w celu aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w 2010 roku
z inicjatywy Pana burmistrza
Romana Dziury.
Miejsce, gdzie wcześniej mieściła
się miejska świetlica środowiskowa
przekształciliśmy w bar mleczny,
później pierogarnię.
Na początku znalazło u nas
zatrudnienie 5 osób. Obecnie
w naszej spółdzielni pracuje 20
osób na pełnych etatach. Wszystkie
te osoby, to osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością.
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FUNDUSZ AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

HISTORIA:

W 2017 EDS Fundacja Nowy Staw zaproponowała nam pomoc w uzyskaniu
dotacji z UE na stworzenie nowego miejsca pracy, dzięki której uzyskaliśmy
fundusze na zakup niezbędnego w działalności samochodu.
Kolejnym etapem w 2018 roku było pozyskanie funduszy na przekształcenie
baru mlecznego w Pierogarnię Józefowską. Konieczna była przebudowa części
kuchennej i jadalnej – powiększenie obydwu, dla większego komfortu
przygotowywania posiłków oraz podniesienia jakości ich serwowania.

Wyremontowaliśmy i zmieniliśmy wystrój
wnętrza Sali jadalnej, która stała się
nowoczesnym, przestronnym i przyjaznym
miejscem przeznaczonym do spożywania
posiłków, teraz już nie tylko dla lokalnej
społeczności, jak było wcześniej w barze
mlecznym, ale również turystów coraz
chętniej odwiedzających nasze strony.
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Dotacje unijne OWES były dla nas
istotnym impulsem do zmian, dzięki
nim stworzyliśmy nie tylko nową
markę – Pierogarnię Józefowską,
ale też wyższą jakość miejsca
wydawania posiłków i miejsca pracy
osób zatrudnionych w kuchni.
Bardzo ważne okazało się wsparcie
doradców OWES, którzy przyjeżdżają
do nas kilka razy w miesiącu,
wskazują nam nowe możliwości,
planują drogi rozwoju i tworzą
strategię bieżących i przyszłych działań.

FUNDUSZ AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Prowadzimy działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz
środowiska lokalnego, zajmujemy się:
Prowadzeniem Pierogarni
Sprzątaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej
Obsługą Tymczasowego Punktu
Przetrzymywania Zwierząt
Utrzymywaniem porządku na terenie miasta

KONTAKT:

Prowadzeniem mieszkań chronionych
Obsługą strony internetowej i BIP-u UM
w Józefowie – telepraca
Dorabianiem kluczy
Świadczymy usługi krawieckie

Plac Wyzwolenia 2 lok. 12, 23-460 Józefów
fanjozefow@wp.pl, tel. 602 513 118
https://www.facebook.com/fanjozefow
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PICCOLAND SALA-ZABAW W JÓZEFOWIE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Liczba
zatrudnionych
osób:

7
O NAS:
Naszą Spółdzielnię tworzą osoby
niepełnosprawne, które pracując rehabilitują
się społecznie i zawodowo, dobrze się ze
sobą dogadują, tworząc miłą atmosferę
w pracy, angażując się w zapewnienie
dzieciom rozrywki w Sali Zabaw.
Sala Zabaw Piccoland została stworzona
z myślą o dzieciach z gminy Józefów
oraz okolicznych miejscowości. Dzieci mogą
tu rozładować nadmiar zgromadzonej
energii, a rodzice odpocząć przy pysznej
kawie lub herbacie.
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PICCOLAND SALA-ZABAW W JÓZEFOWIE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

HISTORIA:

Spółdzielnia Socjalna "Piccoland Sala Zabaw w Józefowie" rozpoczęła swoją
działalność 3 marca 2018 r. Spółdzielnia została utworzona dzięki środkom
finansowym przyznanym w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru
ekonomii społecznej".
W uroczystym otwarciu uczestniczyły lokalne władze samorządowe, pracownicy
spółdzielni Piccoland oraz kadra Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Otwarcie Sali Zabaw spotkało się z ogromnym entuzjazmem dzieci, które
tłumnie przybyły z rodzicami.

Spółdzielnia korzysta
z pomocy i doradztwa
pracowników Europejskiego
Domu Spotkań – Fundacji
Nowy Staw, a także wsparcia
w postaci szkoleń:
animator sali zabaw, kadry
i płace oraz szkolenia
z psychologami.
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Nasza siedziba mieści się w budynku byłego
Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Broniewskiego 14.
Na ten cel Urząd Miejski w Józefowie
użyczył nam pomieszczenia, które za
pozyskane z dotacji pieniądze zostały
wyremontowane i przekształcone w Salę
Zabaw, w której mieści się także kącik
malucha i salka urodzinowa. Za pieniądze
z dotacji została także zakupiona konstrukcja
zabawowa, różne zabawki dla dzieci, barek
oraz pozostałe wyposażenie naszej Sali Zabaw.

PICCOLAND SALA-ZABAW W JÓZEFOWIE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Spółdzielnia Socjalna „Piccoland Sala-Zabaw w Józefowie” organizuje również urodziny dla dzieci.
Nasza Sala Zabaw stała się bardzo atrakcyjnym miejscem na organizację uroczystości rodzinnych
i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców, którzy chętnie organizują swoim pociechom
przyjęcia w Piccolandzie. Oprócz świetnej zabawy zapewniamy dzieciom także dodatkowe usługi:
malowanie buzi, stworki z balonów, brokatowe tatuaże, rozbijanie piniaty, konfetti.
Do dyspozycji mamy konstrukcję zabawową, w której znajdują się: zjeżdżalnie, basen
z piłeczkami, tunele i inne atrakcje tworzące swoisty tor przeszkód, które zapewniają dzieciom
świetną zabawę. Maluchy mają do dyspozycji basen z kulkami, a także mnóstwo zabawek,
jak choćby bardzo lubiane przez najmłodszych jeździki.

W kolejnych miesiącach naszej działalności, planujemy dalszy rozwój i promocję usług animacyjnych
naszej Sali Zabaw. Jak zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, by każdy był zadowolony,
a naszą Sale Zabaw opuścił z uśmiechem na twarzy.

KONTAKT:

ul. Broniewskiego 14, 23-460 Józefów
spoldzielniapiccoland@wp.pl, tel. 601 818 098
https://www.facebook.com/Piccoland-sala-zabaw
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CENTRUM TURYSTYKI ROZTOCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Liczba
zatrudnionych
osób:

10
O NAS:
Centrum Turystyki "Roztocze" Spółdzielnia Socjalna
rozpoczęła swoją działalność 24 września 2014 r.
Rok wcześniej zostało zlikwidowane składowisko
odpadów, gdzie znajdowało zatrudnienie część
członkówobecnej spółdzielni. Pan burmistrz Roman
Dziura poddał pomysł utworzenia spółdzielni socjalnej,
która zajęłaby się obsługą schronisk młodzieżowych
znajdujących się na terenie gminy.
Powstała spółdzielnia zatrudniająca osoby
niepełnosprawne, powracające na rynek pracy, na
początku pracowało u nas 7 osób, obecnie10.

CT ROZTOCZE
str 8

CENTRUM TURYSTYKI ROZTOCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

USLUGI TURYSTYCZNE:
Całoroczne Schronisko Turystyczne powstało w 2015 roku i jest położone w budynku Szkoły Podstawowej
przy ulicy Górniczej 21. Do dyspozycji gości jest 50 miejsc noclegowych w tym 11 pokoi dwuosobowych,
4 czteroosobowe i 2 sześcioosobowe. Kuchnia z wyposażeniem. Trzy łazienki w tym jedna przeznaczona
dla osób niepełnosprawnych. W tym samym budynku znajduje się stołówka szkolna gdzie
przygotowywane są smaczne posiłki dla większych grup. Tuż obok schroniska znajduję się kompleks boisk
typu Orlik, ściana wspinaczkowa i siłownia pod chmurką. Miejsce na ognisko oraz wielki parking.

Pokoje gościnne w Synagodze to obiekt otwarty
całorocznie, posiada 20 miejsc noclegowych
w tym dwa pokoje 6 osobowe, cztery pokoje
2 osobowe. Schronisko położone jest w ścisłym
centrum Józefowa z łatwym dojazdem do licznych
atrakcji turystycznych.

Poza obsługą ruchu turystycznego
i przewodnictwem turystycznym
zajmujemy się organizacją wizyt
studyjnych w zakresie Ekonomii
Społecznej.

Schronisko młodzieżowe w Józefowie to sezonowy,
posiada 27 miejsc noclegowych w tym dwa
pokoje 4 os., dwa pokoje 7 os. i pokój 5 os.
Schronisko posiada parking oraz miejsce na ognisko.
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Schronisko młodzieżowe w Górecku
Starym to obiekt otwarty sezonowo,
posiada 30 miejsc noclegowych.

CENTRUM TURYSTYKI ROZTOCZE
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

USŁUGI PORZĄDKOWE i REMONTOWO-BUDOWLANE
z użyciem specjalistycznych pojazdów i maszyn:
Usługi remontowo-budowlane:
układanie kostki brukowej,
malowanie pomieszczeń, gładzie,
izolacje, docieplenia budynków
Odśnieżanie i piaskowanie ulic
i dróg dojazdowych

MASZYNY I SPRZĘT:

KONTAKT:

Pielęgnacja posesji prywatnych,
domków letniskowych i działek:
koszenie trawników, przycinanie
żywopłotów i gałęzi, cięcie drewna
do kominków, wywóz gruzu
budowlanego, prace porządkowogospodarcze (całorocznie).

Ciągnik z przyczepą , Koparko-Ładowarka Ostrówek, Rozdrabniacz do gałęzi,
Kosiarka bijakowa do koszenia poboczy+ciągnik , Unimog samochód specjalny
+pług, Podkrzesywarka do gałęzi na wysięgniku, Kosa Spalinowa do żywopłotu,
piły spalinowe.

ul. Broniewskiego 14 A, 23-460 Józefów
tel.: 607 796 195 i 601 895 148
ctr.jozefow@wp.pl, http://poznajroztocze.pl
https://www.facebook.com/Centrum-Turystyki-Roztocze
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GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ROZTOCZANKA

Liczba zatrudnionych osób:

10
O NAS:
Gastronomiczna Spółdzielnia Socjalna
„Roztoczanka” rozpoczęła swoją
działalność 1 kwietnia 2018 r.
Naszą Spółdzielnie tworzą osoby
niepełnosprawne, które pracując
rehabilitują się społecznie i zawodowo.
W obecnej chwili zatrudniamy10 osób.
Bar Roztoczanka został stworzony z myślą
o tym, aby angażując potencjał osób
niepełnosprawnych stworzyć ofertę
gastronomiczną skierowaną do firm,
mieszkańców, a także turystów
odwiedzających naszą gminę. Nasz bar
stał się atrakcyjnym miejscem na
organizację różnego rodzaju imprez
i cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Gminy Józefów.
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GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ROZTOCZANKA

HISTORIA:

Spółdzielnia została utworzona dzięki środkom finansowym przyznanym
w ramach projektu ,,Razem – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej".
W uroczystym otwarciu uczestniczyły lokalne władze samorządowe, przedstawiciel
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracownicy spółdzielni, dziekan
Dekanatu w Józefowie oraz kadra Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Siedziba mieści się w budynku, który znajduję się w strefie przemysłowej i otoczeniu wielu zakładów
pracy. Na ten cel Gmina Józefów użyczyła nam pomieszczenia, które za pozyskane z dotacji
pieniądze zostały wyremontowane i przekształcone w bar gastronomiczny. Za pieniądze z dotacji
zostało zakupione wyposażenie kuchni, zaplecza i meble w Barze Roztoczanka. Nasza Spółdzielnia
korzysta z doradztwa biznesowego i innych usług świadczonych przez Europejski Dom Spotkań
– Fundację Nowy Staw dzięki, której stale się rozwija. Pracownicy uczestniczyli we wsparciu w postaci
szkoleń zawodowych: szkolenie gastronomiczne, kurs kadry i płace.

Oferta naszej spółdzielni jest bardzo szeroka. Można
skorzystać z:
posiłków sprzedawanych w Barze

ROZTOCZANKA
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usługi gastronomiczne o charakterze stałym
obsługa imprez w zakresie gastronomicznym – catering

GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ROZTOCZANKA

KLUB SENIOR PLUS:
W tym samym budynku co bar, pod naszą opieką znajduje się Klub Senior Plus, który został
stworzony z myślą o osobach starszych. Seniorzy mogą się tu integrować, wspólnie spędzać
czas i spożywać smaczne, ciepłe posiłki z naszego baru. Przychodzą do nas również by
korzystać z sali komputerowej posiadającej stały dostęp do Internetu i siłowni wyposażonej
w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji. Nasi pracownicy przygotowani są do tego,
by udzielać rad w zakresie podstawowej obsługi komputerów i przeglądarek internetowych.
Ośrodek wyposażony został w udogodnienia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
również z ograniczoną możliwością poruszania (toalety, podjazdy, itp.).

W przyszłości zamierzamy pozyskać
dodatkowe stałe umowy na usługi
gastronomiczne, dzięki którym
będziemy mogli zrealizować plany
rozwoju działalności.
Chcielibyśmy rozbudować otoczenie
naszego baru budując altankę
z drewna wraz z parasolkami,
a także zagospodarować terenu
wokół Baru.

KONTAKT:

Długi Kąt Osada 6, 23-460 Józefów
tel.: 692 607 603, 881 798 800
mail: spoldzielniaroztoczanka@gmail.com
https://www.facebook.com/Gastronomiczna-Spółdzielnia
-Socjalna-Roztoczanka
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RODZINNY DOM
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Liczba zatrudnionych osób:

6
O NAS:
Spółdzielnia Socjalna "Rodzinny
Dom" została zarejestrowana 16
marca 2018 r. a rozpoczęła
działalność na początku
października 2018 r. Celem
działalności naszej Spółdzielni
jest prowadzenie Domu
Opieki, w którym tworzymy
atmosferę taką jak w domu
rodzinnym.
Zatrudniamy 6 osób na umowy
o pracę. Pensjonariuszom
zapewniamy całodobową
opiekę, wyżywienie i opiekę
medyczną. Współpracujemy
z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej, Urzędem
Miasta Józefów, korzystamy
ze szkoleń, dotacji, doradztwa.

RODZINNY DOM
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RODZINNY DOM
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

DOM OPIEKI CAŁODOBOWEJ
Pensjonariusze przebywają pod całodobową opieką
doświadczonej kadry, która zajmuje się bieżącymi
potrzebami gości, podaje wyżywienie i organizuje
czas wolny, w tym spacery po świeżym powietrzu.
Ośrodek znajduje się w pięknej, lesistej okolicy.
W tym samym budynku, co Rodzinny Dom
mieści się Klub Seniora, w którym nasi pensjonariusze
mogą przebywać nieodpłatnie – korzystać z sali
komputerowej, rekreacyjnej i sali ćwiczeń, poznawać
nowe osoby w podobnym wieku i spędzać czas
w większej grupie.

Do dyspozycji gości mamy
8 miejsc w tym 4 pokoje
dwuosobowe. Aneks kuchenny
z wyposażeniem.
Słoneczna jadalnia z dużym
telewizorem. Dwie łazienki,
w tym jedna przeznaczona
dla osób niepełnosprawnych.
Pralnia i pokój socjalny.

KONTAKT:
RODZINNY DOM
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Długi Kąt – Osada 6, 23-460 Józefów
tel.: 782 771 234, 888 962 829
mail: spoldzielniarodzinnydom@wp.pl
https://www.facebook.com/Rodzinny Dom

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
JÓZEFOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE

Liczba zatrudnionych osób:

40
O NAS:
Spółdzielnia Socjalna Józefowskie
Centrum Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej w Józefowie
powstała 14 października 2009 r.
i była jedną z pierwszych spółdzielni
socjalnych na terenie województwa
lubelskiego
Założenie naszej Spółdzielni powstało
z inicjatywy pięciu osób i pomocy
samorządu gminnego w tym Pana
Burmistrza Romana Dziury,
który pomógł pokonać nam przeszkody
formalne w zarejestrowaniu spółdzielni.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
uzyskaliśmy dnia 14 października 2009 r.
Spółdzielnia działalność rozpoczęła już
15 października 2009 r.

JCRZS
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JÓZEFOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE

HISTORIA:

W grudniu 2012 dzięki dotacji z Funduszu Pracy stworzyliśmy nowe stanowisko pracy
dla osoby bezrobotnej dzięki czemu zakupiliśmy sprzęt (kosiarka, podkaszarka,
zamiatarka z funkcją odśnieżania, piła spalinowa) który służy nam do wykonywania
usług dzięki czemu nowo zatrudniona osoba ma pracę.
W listopadzie 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków OWES
i uruchomiliśmy nową działalność polegającą na prowadzeniu całorocznego serwisu
rowerowego oraz sezonowej wypożyczalni rowerów na którą uzyskaliśmy
dofinansowanie dzięki któremu dwie osoby niepełnosprawne uzyskają stałe miejsce
pracy i została zapełniona nisza w branży turystycznej.
W Lipcu 2017r. Spółdzielnia zakupiła samochód dostawczy Iveco na utworzone
stanowisko pracy – kierowca samochodu dostawczego ze środków PFRON obsługiwane
przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju.

Ściśle współpracujemy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Biłgoraju w zakresie aktywizacji
mieszkańców naszej Gminy oraz realizujemy
aktywne formy zatrudnienia takie jak staże
w poszczególnych działach Spółdzielni.
Spółdzielnia w dniu 15.10.2009 roku rozpoczęła
działalność z zatrudnieniem wynoszącym 5 osób.
Spółdzielnia rozwija się stabilnie i z każdym
rokiem zwiększa skalę walki z wykluczeniem
społecznym osób niepełnosprawnych i poprawia
warunki bytowe osób w niej pracujących.
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Jesteśmy organizacją non-profit i nie
działamy dla zysku, a głównym celem
Spółdzielni jest rehabilitacji zawodowa
osób niepełnosprawnych poprzez
tworzenie miejsc pracy dla pracowników
niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacja
społeczna. Po pierwszym roku prowadzenia
stołówek szkolnych które przejęliśmy ze
wszystkimi pracownikami ze Szkół
Podstawowych udało nam się obniżyć
koszty funkcjonowania stołówek dzięki temu
iż dania gotowe zastąpiliśmy własną
produkcją np. pierogi ruskie, kotlety itp.
W 2012 r. uzyskaliśmy dotację na wyposażenie
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
przeznaczyliśmy ją na profesjonalną maszynę
do produkcji makaronu.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JÓZEFOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE

ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Usuwanie śmieci z koszy na terenie miasta i gminy Józefów oraz z jednostek
samorządu terytorialnego.
Sprzątanie jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Świadczenie usług gospodarczych dla Społeczności lokalnej w tym głównie sprzątanie.
Wykonywanie usług koszenia terenów zieleni na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy.
Obsługa szaletu miejskiego oraz dworca autobusowego w Józefowie.
Obsługa Projektu Józefów Park w tym zadania takie jak: wypożyczalnia sprzętu wodnego,
zjeżdżalnia wodna, obsługa ściany wspinaczkowej oraz parku linowego.
Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Józefów.

KONTAKT:

ul. Kościuszki 54A, 23-460 Józefów
tel.: 695 006 158, 695 006 191
mail: jcr4@interia.pl
http://www.roweremporoztoczu.pl/rowery.html
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JÓZEFOWSKI
OŚRODEK USŁUG SENIORALNYCH

Liczba zatrudnionych osób:

15
O NAS:
Spółdzielnię utworzyło 7 osób w 2014 r.
Zakupiony został sprzęt niezbędny do
prowadzenia hurtowni warzywnospożywczej i biura. Nasza siedziba mieści się
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy
ul. Krótkiej 9/1.
Prowadzimy hurtownię warzywno
-spożywczą i sklep ogólnospożywczy.
Celem naszej działalności jest zaopatrzenie
w produkty spożywcze kuchni szkolnych
i przedszkolnych na terenie naszej gminy
oraz sprzedaż odbiorcom indywidualnym
po niewygórowanych cenach (z możliwością
dostarczenia zakupów do domu osobom
starszym i niedołężnym). Młodzież szkolna
zaopatruje się w naszym sklepie przy szkole
podstawowej w Józefowie.

JOUS
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JÓZEFOWSKI
OŚRODEK USŁUG SENIORALNYCH

ZADANIA PUBLICZNE DLA URZĘDU
MIEJSKIEGO wJÓZEFOWIE:
1 – Prowadzenie dziennego domu „SENIOR-WIGOR” dla
20 osób w wieku 60+ (zadanie polega na organizowaniu
zajęć zgodnie z opracowanym regulaminem, wycieczek,
udziału w Seniorjadzie, przygotowywaniu posiłku.
2 – Obsługa obiektu sportowego „ORLIK” w Józefowie
(zadanie polega na udostępnianiu obiektu mieszkańcom
przez 7 dni w tygodniu, utrzymaniu czystości i porządku,
wydawaniu sprzętu.
3 – Obsługa Publicznego Punktu Dostępu do Internetu
w Górnikach (zadanie polega na udostępnieniu świetlicy
i komputerów z darmowym dostępem do Internetu
mieszkańcom Górnik, nadzór nad lokalem, utrzymaniu
czystości i porządku, pomocy w obsłudze komputerów.

Korzystaliśmy ze wsparcia finansowego
na utworzenie 1 miejsca pracy
w 2016 r. z PUP w Biłgoraju, w 2017 i
2018 na utworzenie
3 miejsc pracy z Fundacji Nowy Staw.
Dzięki tym dotacjom wyremontowany
i wyposażony został lokal w którym
otworzyliśmy sklep przy ul. Górniczej.
Fundacja Nowy Staw zapewniła nam
również doradztwo i szkolenia.
Planujemy dalszy rozwój naszej
działalności.

KONTAKT:
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ul. Krótka 9/1, 23-460 Józefow
tel.: 605 412 302
mail: osrodekuslugsenioralnych@interia.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD TRANSPORTOWY
W SIEDLISKACH

Liczba
zatrudnionych
osób:

1
O NAS:
Spółdzielnię utworzyło 3 osoby w 2018 r. Celem Spółdzielni
jest prowadzenie działalności społecznej na rzecz swoich członków,
pracowników oraz środowiska lokalnego oraz działania mające
za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u jej członków,
pracowników, wolontariuszy i ich rodzin umiejętności uczestniczenia
w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych.
USLUGI PODSTAWOWE: Transport lądowy pasażerski, miejski
i podmiejskiPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy
i pilotażu

KONTAKT:

ul. Siedliska 40, 23-460 JÓZEFÓW
tel. 507793972
mail: spoldzielnia.kpilip@wp.pl
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
JÓZEFOWSKIE CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH

Liczba zatrudnionych osób:

5
O NAS:
Spółdzielnia Socjalna Józefowskie
Centrum Usług Oświatowych powstała
w celu aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w 2019 roku.
Główną działalnością naszej spółdzielni
są usługi na potrzeby jednostek
oświatowych. Jest to przede wszystkim
działalność gastronomiczna – prowadzenie
stołówek w Szkole Podstawowej w Józefowie,
Majdanie Nepryskim i Stanisławowie
oraz Przedszkolu Miejskim.
Zajmujemy się obsługą cateringową żłobka
mieszczącego się w budynku Przedszkola
Miejskiego.

JCUO
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
JÓZEFOWSKIE CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI:
Prowadzenie stołówek szkolnych w Józefowie, Majdanie
Nepryskim, Stanisławowie, stołówki w przedszkolu
w Józefowie oraz obsługa imprez cateringowych zleconych
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Obsługa cateringowa żłobka w Józefowie.
Obsługa Oddziałów przedszkolnych w Józefowie
i Majdanie Nepryskim
Usługi konserwatorskie na potrzeby Szkoły Podstawowej
w Józefowie.

KONTAKT:
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ul. Broniewskiego 14, 23-460 Józefów
telefon : 607 550 005
mail: jozefowskiecentrumoswiatowe@gmail.com

