
Czy wiesz kto dla Ciebie gotuje?
Spółdzielnia Socjalna Równość od kuchni.. .

Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej, który działa od 2014 roku.

Kierujemy się ideą włączenia społecznego i prowadzimy działalność

statutową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tworzymy miejsca pracy dla osób bezrobotnych, w wieku emerytalnym

oraz borykających się z chorobami psychicznymi. Aktualnie nasz zespół

tworzą 33 osoby, z czego aż 27 to osoby zagrożone wykluczeniem.

Wśród członków spółdzielni, będących równocześnie jej właścicielami,

również znajdują się osoby chorujące psychicznie. Choć działamy jak

klasyczne przedsiębiorstwo, nie jesteśmy nastawieni na zysk, lecz na

korzyści płynące dla społeczności osób będących w trakcie kryzysów. 

 Cele społeczne i reintegracyjne opieramy na naszej prężnej działalności

gospodarczej – cateringu. Każdy zamówiony u nas posiłek przyczynia

się do utrzymywania i tworzenia nowych miejsc pracy dla

wymienionych wyżej osób. 
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Pyszne jedzenie -
zamawiałam

wielokrotnie i za
każdym razem posiłki
były bardzo smaczne.

Plus za super
inicjatywę! Paulina

Pomoc dla powodzian - sierpień 2021 r.
 

Dla Gminy Miejskiej Kraków realizujemy

długoterminowe kontrakty, między innymi – posiłki dla

Klubów Aktywności Seniora, gorące napoje i suchy

prowiant dla bezdomnych w miejskiej akcji StreetBus.

Możemy pochwalić się również zorganizowaniem

obiadów i suchego prowiantu dla powodzian,

uziemionych na  jednym z krakowskich osiedli. W

zaledwie 4 godziny zorganizowaliśmy i dostarczyliśmy

ponad 100 pakietów pełnego wyżywienia.



Zupa, która pomaga
przetrwać w kryzysie

bezdomności 

Najlepsza zupa na świecie
czyli zupa na plantach

Dla Fundacji Zupa na Plantach drugi rok z rzędu

realizujemy zimową akcję dostarczania gorących

posiłków dla bezdomnych. Raz w tygodniu dostarczamy

gorącą zupę, pieczywo, które wolontariusze Fundacji

rozwożą dla ponad 80 podopiecznych. W sezonie

2020/21 posiłki ufundowała firma UBS, przekazując

darowiznę na nasze cele statutowe. W bieżącym roku

Fundacja Zupa zebrała środki korzystając ze zrzutki

społecznej. Do tej pory dostarczyliśmy ponad 5000

ciepłych i pożywnych zup.



Posiłki są tak duże, że
na nas dwoje wystarczy
jedna porcja – a drugą

możecie przekazać
komuś innemu

potrzebującemu”
Państwo Salawowie

Obiady dla osób starszych i samotnych
czyli wolontariat, odwiedziny i ciepły posiłek

Z darowizn przekazanych na nasze cele statutowe w 2020

roku zrealizowaliśmy, w pierwszych miesiącach

pandemii, ponad 4500 obiadów dla Seniorów. Mogliśmy

dotrzeć do nich dzięki naszemu społecznemu

zaangażowaniu. Kierownicy Miejskich Ośrodkach

Pomocy Społecznej przekazali nam adresy osób starszych,

samotnych i najbardziej potrzebujących. 

Dla osób starszych, ciepły posiłek i codzienne odwiedziny

miały większą wartość, niż samo zaspokojenie głodu. Do

akcji włączyli się wolontariusze, którzy wraz z biegiem

czasu, nawiązywali relację z podopiecznymi. Do końca

2021 roku dostarczyliśmy 15 000 obiadów ufundowanych

z darowizn.



Nagrody, choć nie są najważniejsze, cieszą i motywują

Wyróżnienie w kategorii „Najlepszy pracodawca” w ramach III edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki

Społecznej na Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 r.

Nagroda w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w kategorii „ Razem przeciw COVID-

najlepsza inicjatywa Ekonomii Społecznej 2020 r.

Finalista konkursu „Dekada z Liderem” - Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2020 r.

Laureat Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020 r.

Finalista konkursu – Konkurs (ES) Przedsiębiorstwo Społeczne Roku Imienia Jacka Kuronia 2019 r.

Finalista Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2019 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 r. oraz

certyfikat Znaku jakości przyznany w 2019 r. 

II miejsce w kategorii „Spółdzielnia socjalna osób fizycznych” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej W Krakowie - nagroda główna w Konkursie Małopolski Lider

Przedsiębiorczości Społecznej 2017 r. 

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON -pierwsze miejsce konkursu Lodołamacze

2017 w kategorii Zdrowa Firma 

NAGRODY,
z których jesteśmy dumni 
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korzystania z naszych usług, wówczas zgromadzimy środki na nasze cele społeczne
rozpowszechniania informacji o naszej firmie, niech usłyszą o nas Twoi przyjaciele
przekazywania środków na działalność statutową
realizacji przyjęć okolicznościowych w naszym lokalu lub w domu
zamawiania posiłków dla pracowników
bycia naszym patronem w ramach długofalowej współpracy

W ciągu naszej 8 letniej historii – od powołania Spółdzielni w 2014 roku do chwili
obecnej– nasz zespół rozrósł się z 7 osób do obecnie zatrudnionych 33, z czego ponad
70% podejmowało pracę będąc w grupie osób zagrożonych wykluczeniem. Pragniemy
rozwijać naszą działalność pomimo wszelkich przeciwności losu. Każde, nawet
najmniejsze wsparcie naszych działań statutowych, może się do tego przyczynić. Właśnie
dlatego zachęcamy do:

ZRÓB COŚ  DOBREGO!
W e s p r z y j  n a s  l u b  o p o w i e d z  n a s z ą  h i s t o r i ę  s w o i m  z n a j o m y m  !  

Dane do przelewu:

Chcesz przekazać darowiznę na nasze cele

społeczne? 

Wpłaty możesz dokonać na nasz rachunek bankowy

z tytułem “Darowizna na cele społeczne -
działalność statutowa Spółdzielni Socjalnej"

Numer konta: 
NRB PL17 1240 4650 1111 0010 5758 0868 
Bank Pekao S.A.
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