
              Logo organizacji                                    Pełna nazwa organizacji: 

                 Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami”  

 

Dokładny  adres  siedziby organizacji: 

Ulica  Nr domu 6b 

Miejscowość Kakonin 

Kod pocztowy 26-004  Poczta Bieliny 

Powiat kielecki Województwo świętokrzyskie 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu 603100666 

Numer faksu: - 

Adres strony internetowej  www.sspodjodlami.pl 

Adres poczty e-mail: kontakt@sspodjodlami.pl 

 

Status prawny organizacji: *) 

 

   Fundacja  
   Organizacja  z umowy Państwo- Kościół  
   Stowarzyszenie zarejestrowane 
   Stowarzyszenie  zwykłe 
   Związek Stowarzyszeń  Zarejestrowany  
   Porozumienie  niezarejestrowane  
   Wydzielona część ( koło, oddział) innej organizacji – jakiej : ……………………………………………………… 
   Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: ………………………………………………………………… 
 x   Inne: spółdzielnia socjalna 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*)właściwe  należy zaznaczyć :  (  X) 
 

 
 
Dane identyfikacyjne:  

Rok rejestracji 
 

24.09.2013 

Nr REGON 
 

260723056 

Nr KRS 
 

0000475738 

Nr NIP 
 

6572911645 

 



Numer konta organizacji *: 84 8485 0009 3001 2987 2000 0001 

          Bank Spółdzielczy Daleszyce – Górno oddział w Bielinach 

Imiona i nazwiska  osób, wchodzących  w skład  zarządu  organizacji, z wyszczególnieniem  funkcji:  

1. Agata Lewandowska – Prezes Zarządu 

2. Elżbieta Sztorc – Zastępca Prezesa Zarządu 

3……………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………………….. 

7………………………………………………………………………………………………… 

8………………………………………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………………………………….. 

10……………………………………………………………………………………………… 

Ogólna  liczba zarejestrowanych członków organizacji : 5 

Liczba  członków  aktywnie działających : 5 

Liczba  członków  wspomagających/ honorowych   : ……………………………… 

Informacje dotyczące  rodzajów prowadzonej  działalności : 

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz 

środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 

późn. zm.). 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonej działalności jest: 

 działalność  gastronomiczna i cateringowa  

Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami” świadczy usługi cateringowe na wysokim poziomie, dostarczając 

satysfakcji i zadowolenia swoim klientom i zaproszonym przez nich gościom. Posiadamy 

profesjonalne, atestowane urządzenia cateringowe, umożliwiające sprawną i profesjonalną obsługę 

niemal każdego przedsięwzięcia w dowolnie wybranym miejscu. Dysponujemy namiotami 

biesiadnymi, ławami i stołami biesiadnymi, samochodem gastronomicznym oraz pełnym 

wyposażeniem i sprzętem cateringowym. 

 produkcja i sprzedaż pamiątek 



Wykonujemy rękodzieło – dekoracje, ozdoby, stroiki, biżuterię, pamiątki z masy solnej, modeliny, 

papieru, ręcznie malowane ozdoby szklane, pamiątki wykonane techniką decoupage. Wykonujemy 

piękne ozdoby świątecznie, nietypowe upominki dla dzieci i dorosłych. 

 organizacja atrakcji podczas imprez i wydarzeń 

Spółdzielnia Socjalna „Pod Jodłami”  oferuje  organizację atrakcji podczas imprez i różnego rodzaju 
wydarzeń. Dysponujemy:  
-  dużą zjeżdżalnią dmuchaną „MIŚ” o wymiarach 8,5m x 5m x 6,5m. 
- dmuchanym CENTRUM ZABAW o wymiarach 445cmx 385cmx 250cm oferującym dzieciom aż 11 
możliwych zabaw:  skakanie, zjeżdżanie, chowanie się, czołganie w tunelu, wspinanie, zabawę w 
basenie z piłeczkami, lecz również grę w lotki, rzucanie kółkiem czy mini koszykówkę.   
- dwiema kulami przezroczystymi bumper ball do całorocznego użytku – turlanie w tych kulach to 
naprawdę świetna zabawa i dla dorosłych i dla dzieci. 

Posiadamy dwa ekspresowe namioty 3 x 6 i jeden 3 x 4,5 m, a także ławy i stoły biesiadne, grill i 
wszystko to, co jest potrzebne, żeby zorganizować niezapomnianą imprezę plenerową. 

 warsztaty i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

Zajmujemy się przeprowadzaniem warsztatów o różnej tematyce: warsztaty malowania na szkle, 
wykonywania ozdób z papieru, z modeliny , z masy solnej lub ciastoliny, uczymy wykonywania 
pamiątek metoda decoupage itp. Warsztaty takie zarówno w pracy z dorosłymi jak i z dziećmi 
rozwijają zdolności manualne, odprężają rozwijają myślenie i kreatywność.  

Inne atrakcje dla dzieci: malowanie buziek, puszczanie olbrzymich baniek, gry i zabawy. 

 wykonywanie usług porządkowych: koszenie trawników, odśnieżanie i inne prace 
porządkowe. 

 

Liczba osób, objętych pomocą ( wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia i osiągnięcia: ………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osiągnięcia i doświadczenia: 

2013 rok 

 Udział w konkursie kulinarnym w ramach III Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Osadzie 

Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

 Udział w konkursie kulinarnym w  ramach Dnia Pieroga w Krajnie (gm. Górno)  

 Udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Ciekotach – przygotowanie stoiska (gmina 

Masłów) oraz udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Kielcach – przygotowanie stoiska 

 Udział w XI Dniu Kultury i Tradycji Gminy Bieliny – przygotowanie stoiska 

 Dwukrotnie gościliśmy u siebie uczestników wizyt studyjnych w ramach projektu 

„Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”  



realizowanego przez Partnerstwo Fundacja „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy 

Ruch Ekologiczno-Społeczny (KRES), Gminę Kozienice, Miasto Pionki i Gminę Szydłowiec 

 

2014 rok 

 Udział w XVII Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach (W ramach projektu „Ekonomia 

społeczna – rozwój z przyszłością” swoją działalność mogły także zaprezentować m.in. 

podmioty ekonomii społecznej m. in. nasza spółdzielnia) 

  Udział w kiermaszu wielkanocnym w Łącznej przygotowanie stoiska 

  Udział w XVII Dniu Świętokrzyskiej Truskawki w Gminie Bieliny (stoisko gastronomiczne oraz 

atrakcje dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, kule bumperball , malowanie buziek) 

  Udział w Święcie Sportu w Lechowie (atrakcje dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, kule 

bumperball , malowanie buziek) 

  Udział w Dożynkach Gminnych w Polichnie Gmina Chęciny (obsługa gastronomiczna i 

zapewnienie atrakcji dla dzieci zjeżdżalnie dmuchane i kule bumperball oraz stoisko z 

rękodziełem.) 

  Udział w Dożynkach Gminnych w Masłowie (atrakcje dla dzieci zjeżdżalnie i kule bumperball 

oraz stoisko z kęconą frytką) 

 Udział w Pikniku Geologicznym w Miedziance Gmina Chęciny – przygotowanie stoiska 

gastronomicznego 

 Udział w Pikniku rodzinnym w Lechówku – zjeżdżalnia dla dzieci, kula bumper ball i 

malowanie buziek 

  Udział w konkursie kulinarnym w ramach IV Świętokrzyskiego Święta Zalewajki w Osadzie 

Średniowiecznej w Hucie Szklanej 

  Udział w Dożynkach Powiatowych w Gminie Bieliny ( stoisko gastronomiczne oraz atrakcje 

dla dzieci dmuchańce i kule bumperball) 

  Udział w wydarzeniu sportowym „Makoska Dycha” – przygotowanie stoiska 

gastronomicznego oraz zjeżdżalni dla dzieci 

  Udział w akcji Kochane pierwszaki w Bielinach w której wzięło udział ponad 1500 dzieci z 

całego województwa świętokrzyskiego  – udostępnienie zjeżdżalni dmuchanych i kuli 

bumperball  

 Przyjęcie uczestników wizyty studyjnej z Gminy Radków w Zagrodzie Chłopskiej w Kakoninie – 

przekazanie dobrych praktyk na temat zakładania i działania spółdzielni socjalnej. 

 Spotkanie z przedstawicielami Gminy Dębno w Zagrodzie Chłopskiej w Kakoninie – udzielenie 

informacji na temat działania i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej „Pod Jodłami”. 

 


