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TO DOBRY KATALOG...
Przed Państwem 44 unikalne produkty wielkanocne
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).666)).



45 zł / szt.

70 zł / szt.

22 zł / szt.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Tarnowie

wys.:  17 cm
szer.: 10 cm

wymiary

drewno
styropian
papier

materiał

metal
akryl
tkanina

materiał

WIOSENNE JAJKO

Niepowtarzalne wzory ukwieconej łąki pozwolą
zatęsknić za latem. SZKLANE JAJECZKO

 
Szklane jajeczko stanie się niezwykłą ozdobą

każdego parapetu, a promienie słońca
przechodzące przez kolorowe szkiełko dodadzą

barw pomieszczeniu.

WIELKANOCNY KRAKÓW

Przezroczyste jajko z widokiem miasta Krakowa
z pewnością przywoła miłe wspomnienia.
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wys.:  23 cm
szer.: 14 cm

wymiary

+48 693 810 726
+48 14 626 65 79

wtzsosw@gmail.com

wys.:  5,5 cm
szer.: 4 cm

wymiary

szkło

materiał

@WTZTARNOW



43 zł / szt.

85 zł / szt.

73 zł / szt.22 śr.:  30 cm

wymiary

wiklina
juta
sznurek
piórka

materiał

+48 500 141 969

ECO WIANEK ŚWIĄTECZNY

Niepowtarzalny ręcznie wykonany świąteczny
wianek do przyozdobienia drzwi i nie tylko.

ECO ZESTAW ŚWIĄTECZNY
 

Niepowtarzalny, ręcznie wykonany zestaw
świątecznych prezentów: królik wielkanocny,

kurka, 2 jajka. 
 

Stowarzyszenie
„Skrawek Nieba”

mb.gorlice@gmail.com

@skraweknieba.eu

ECO SKRZYNKA ŚWIĄTECZNA

Niepowtarzalny, ręcznie wykonany podarunek
świąteczny w skład którego wchodzą: wielokwiatowy
miód ze Skrawkowej pasieki, świeca woskowa,
króliczek wielkanocny.

śr.:  30 cm

wymiary

wiklina
juta
sznurek

materiał

dł.:  25 cm
wys.: 16 cm
szer.: 12 cm

wymiary

drewno
wosk pszczeli
miód
juta

materiał



5 zł  / szt.

15 zł / szt.

25 zł / szt.33

+48 796 142 743

KARTKA Z NAJLEPSZYMI
ŻYCZENIAMI

Potwierdzone — wszystkie dobre życzenia wysłane 
z naszą kartką się spełniają. Jak mogłoby być inaczej,
skoro kupując ją, wspierasz w dążeniu do
samodzielności i niezależności dorosłe osoby z
niepełnosprawnościami. Nie wierzysz? Kup i sprawdź! 

ZE ŚWIECĄ SZUKAĆ TAKICH JAJ!
 

Jedyne takie na świecie! Jedyne (prawie) nierozbijalne
jajo, którym się wprawdzie nie najesz, ale rozświetlisz
mrok, zrobisz nastrojowy klimacik, a także pomożesz
dorosłym osobom z niepełnosprawnościami poczuć

się wartościowymi i kompetentnymi!

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Krakowie

prowadzony przez ChSON
"Ognisko"

wtz.basztowa@ognisko.org.pl

@wtzbasztowa3

TO SĄ JAJA!

Jaja niezwykłe, bo terapeutyczne - mają moc
pomagania, zwiększają poczucie własnej wartości,
pozwalają poczuć się potrzebnym i kompetentnym. 
Są efektem ubocznym ciągłej pracy nad swoimi
słabościami i dążenia do dawania Wam radości.

wys.: ok. 15 cm
szer.: ok. 10 cm

wymiary

styropian
sznurek
tkanina
drewno
tworzywo sztuczne

materiał

dostępne są różne warianty
kolorystyczne

@basztowa3

wys.: ok. 14 cm
szer.: ok. 10 cm

wymiary

parafina

materiał

dostępne są różne warianty
kolorystyczne

wys.: 15 cm
szer.: 11 cm

wymiary

papier
sznurek papierowy
koperta papierowa

materiał

dostępne są dwa wzory kartek



35 zł / szt.

50 zł / szt.

25 zł / szt.44 śr.:  12 cm
wys.: 16 cm

wymiary

szkło
ceramika
elementy florystyczne

materiał

wys.:  37 cm
szer.: 27 cm

wymiary

metalowa osłonka
tkanina
dodatki florystyczne

materiał

+48 660 934 488
+48 12 685 57 90

WIELKANOC W SŁOIKU

Kup zająca w słoiku, a szczęścia otrzymasz bez liku.

WIELKANOCNA KURA DOMOWA
 

„Piejo kury piejo, ni mają koguta…”

Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Kraków Nowa Huta

wtzwandy18@gmail.com

KOKOSZKA Z JAJKAMI

Siedzi kura uśmiechnięta, będziesz mieć
radosne Święta.

dł.:  14 cm
wys.: 15 cm
szer.: 14 cm

wymiary

bawełna

materiał



5 zł  / szt.

15 zł / szt.

8 zł / szt.

Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez 

Fundację L'Arche

wys.:  6 cm
śr.: 4,5 cm

wymiary

kolorowa parafina

materiał

drewno 

materiał

ŚWIECZKA – JAJKO

Ozdobne świece w wiosennych kolorach pomogą
stworzyć świąteczny wystrój stołu. Świetnie
wyglądają samodzielnie lub otoczone stroikiem.

ZAWIESZKA CERAMICZNA – JAJKO
 

Każda zawieszka ma unikatowy, malowany ręcznie wzór.
Łatwo zawiesić dzięki złotej tasiemce.

DREWNIANY ZAJĄCZEK

Piękno surowego drewna pasuje do każdego
wystroju, będzie też wyjątkowym dodatkiem
do koszyczka wielkanocnego.

55

wys.:  13 cm
szer.: 13 cm

wymiary

+48 12 288 24 70

wys.: 8 cm
szer.: 6 cm

wymiary

ceramika szkliwiona

materiał

www.larche.org.pl/sledziejowice

@sledziejowice.larche



25 zł / szt.

18 zł / szt.

6 zł / szt.6

Warsztat Terapii Zajęciowej
im. Jana Pawła II

prowadzony przez
Fundację Rozwoju, Edukacji,

Pracy, Integracji

wys.: 16,5 cm
szer.:  7 cm
dł.: 15,5 cm

wymiary

6 d

sklejka
jajko z tworzywa sztucznego

materiał

wys.:  17 cm
śr.: 10,5 cm

wymiary

sklejka
patyki

materiał

+48 14 627 35 03

KURA WIELKANOCNA

Nastrojowa dekoracja, która uprzyjemni
świąteczny czas.

KARTKA – BARANEK WIELKANOCNY
 

Efektowna kartka wielkanocna będzie wspaniałym
uzupełnieniem świątecznych życzeń.

biuro@wtzjp2.pl

http://wtzjp2.pl/tworzymy/

STROIK Z ZAJĄCEM

Uroczy zajączek w koszyczku będzie
efektowną ozdobą wnętrza, podkreślając
wiosenny klimat.

wys.:  15 cm
szer.: 10 cm

wymiary

papier
wizytówkowy

materiał

https://sklep.es.malopolska.pl/s
przedawca-fundacja-repi-
IDSzyJbyk/oferta



wys.:  10 cm
szer.: 7 cm
gr.: 3 mm

wymiary

sklejka

materiał

25 zł / komplet

śr. małej:  9 cm
śr. dużej:  15 cm
gr.: 3 mm

wymiary

sklejka

materiał

77 35 zł / komplet
wys.:  25 cm
szer.: 16 cm
gr.: 6 mm

wymiary

sklejka

materiał

45 zł / szt.

+48 575 573 408
+48 575 573 407

WIELKANOCNE JAJKA

Oryginalne wzory symboli Wielkanocnych. 
Produkt misternie wycinany, ażurowy 
i ekologiczny. Służy do dekoracji, jak i do
zawieszenia. Dzięki temu produktowi nasz
koszyk, stół, okna, ściany, prezenty będą
wyglądały wyjątkowo.

PODKŁADKI NA WZÓR
KORONKI BOBOWSKIEJ

Małopolski produkt regionalny, nadaje elegancji 
i charakteru nakryciom stołowym, służy
jako dekoracja ścian. Będzie gustownym prezentem,
który ucieszy  każdą gospodynię. 
Produkt o szerokim zastosowaniu.

KRZYŻ WIELKANOCNY
 

Najważniejszy element świąt Wielkiej Nocy. Przedstawiony
krzyż łączy Misterium Paschalne z Porankiem

Zmartwychwstania. Doskonały prezent na
  święta, ale także z okazji ślubu, nowego mieszkania, czy

pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, czy Bierzmowania.
  Produkt do zawieszenia.

 

kontakt@fundacjaprzyjdz.pl

@fundacjaprzyjdz

Fundacja
"Przyjdź"

www.fundacjaprzyjdz.pl



20 zł / 5 szt.

45 zł / szt.88

wys.:  6 cm
szer.: 13 cm
gr.: 0,2 cm

wymiary

drewno

materiał

+48 602 321 573

JAJKO WIELKANOCNE
W KOSZYCZKU

 
Jajko Wielkanocne pięknie przystroi niejeden stół

wielkanocny, ciesząc oko naszych gości.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
prowadzone przez 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Zakopanem

wtz@psoni-zakopane.pl

@wtz.zakopane

ZAWIESZKI – WIELKANOCNE
SIKORKI

Niepowtarzalne drewniane sikorki przywołują
na myśl wiosnę. Ozdobią nasze okna, jak
również koszyczki wielkanocne. 

wys.: 19 cm
szer.: 12 cm
dł.: 10 cm

wymiary

sznurek
styropian

materiał



99 śr.:  25-30 cm
wys.: 14 cm

wymiary

drewno
ceramika

materiał

30 zł / szt.

wys.:  30 cm

wymiary

recykling 
styropian

materiał

15 zł / szt.

+48 601 491 643
+48 502 044 956

WIELKANOCNE HARCE

Gdy zasiądziesz przy porannej bawarce, zadzwoń
po "Wielkanocne Harce”.

WIELKANOCNY WIANUSZEK
 

Wiatr hula o poranku, zwiewając ostatni biały puszek, 
a na Ciebie już czeka nasz "Wielkanocny Wianuszek".

Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe PIAST

im. Wincentego Witosa
Warsztat Terapii Zajęciowej

wtz_wola@op.pl

@wtzwola

WIELKANOCNE JAJECZKO 
W PUSZCE

Gdy zależy Ci na naszej planecie kochana
pszczółeczko, zamów z recyklingu w różnych
kolorach "Wielkanocne Jajeczko”.

śr.: 20 cm

wymiary

sztuczne kwiaty 
styropian

materiał

20 zł / szt.



18 zł / szt.

15 zł / szt.

Fundacja
Po Zdrowie
Do Natury

wys.:  50 cm

wymiary

bibuła

materiał

drewno 

materiał

(jabłoń, śliwa, sosna)

PALMA WIELKANOCNA

Doskonałe zestawienie kolorystyczne wprowadzi
klimat do każdego domu.

KRÓLIK „MIRUŚ”
 

Ręcznie robiona ozdoba, wykonana z sercem
i pasją doskonała do ozdoby tarasu, okna czy

świątecznego stołu.

JAJKO

Piękna dekoracja, której nie może zabraknąć
na świątecznym stole.

1
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wys.:  10 cm
szer.: 6 cm

wymiary

+48 537 236 572

biuro@pozdrowiedonatury.pl

wys.:  15-20 cm

wymiary

drewno

materiał

(brzoza, śliwa, olcha,
wiśnia)

www.pozdrowiedonatury.pl

@pozdrowiedonatury

15 zł / szt.



4 zł  / szt.

30 zł / szt.

25 zł / szt.

dł.:  15 cm
szer.: 10 cm

wymiary

papier wizytówkowy
opcjonalnie - wstążeczka
atłasowa

materiał

wys.:  28 cm
szer.: 23 cm

wymiary

sklejka
tkanina
dodatki filcowe

materiał

+48 12 283 95 75

KARTKA WIELKANOCNA

Kartka z kopertą. 
Istnieje możliwość wykonania kartki w pionie, 
w różnych gamach kolorystycznych oraz na każdą
okazję.

ZAJĄC WIOSENNY

Zając nadaje wiosenny charakter dekoracjom
okiennym, pięknie komponuje się wśród wiosennych

bukietów. Stoi samodzielnie.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Radwanowicach –

Czernichowie 
prowadzony przez

Fundację im. Brata Alberta

wtz@albert.krakow.pl

@wtz.radwanowice.czernichow

KURA KRAKOWSKA

Kura pięknie komponuje się wśród dekoracji
wiosennych. Dostępna gama kolorystyczna
materiału krakowskiego: jasnozielony, biały,
czerwony, niebieski.

gr.:  1,7 cm
wys.: 25 cm
szer.: 15 cm

wymiary

sklejka
farba akrylowa

materiał

Możliwość wykonania ozdobnego
dekoru w różnych kolorach.

www.albert.krakow.pl

1
11



17 zł  / szt.

10 zł / szt.

15 zł / szt.

Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tarnowie

śr.:  13 cm
wys.:  11 cm

wymiary

drewno
sztuczne dekoracje

materiał

tkanina bawełniana 

materiał

STROIK WIELKANOCNY

Mały stroik przyciągnie Twój wzrok.

GĄSKI WIELKANOCNE
 

Wesoła gąska na podstawce.

KURKA WIELKANOCNA

Kurki Wielkanocne przyozdobią każde wnętrze.

1
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wys.:  7 cm
szer.: 8 cm

wymiary

+48 604 230 705

wtz.tarnow@psoni.org.pl

wys.:  18 cm
szer.: 8 cm

wymiary

sklejka

materiał

@wtz.tarnow.psoni.ostrogskich



25 zł / szt.

25 zł / szt.

25 zł / szt.

szer.:  13 cm
wys.: 20 cm

wymiary

ceramika

materiał

wys.:  9 cm
szer.: 12,5 cm

wymiary

ceramika

materiał

+48 730 355 636

JAJKO – ZAWIESZKA
CERAMICZNA

Dynda jajo na sznureczku, wielkanocne dekoracje,
ten kto kupi wesprze rację. ZAJĄC CERAMICZNY

 
Gdy zajączka tu kupujesz, uśmiech twórcy podarujesz.

Stowarzyszenie Pomocy
Szansa 

Zakład Aktywności
Zawodowej

km@spszansa.pl

@ZAZFabriko

KURA CERAMICZNA

Ceramiczna to kokoszka, jaj nie znosi, ale za to
radość do domu wnosi.

wys.:  17,5 cm
szer.: 8,5 cm

wymiary

ceramika

materiał

1
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25 zł / szt.

3 zł / szt.

35 zł / szt.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Lgocie Wolbromskiej

prowadzony przez Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Wolbromiu

wys.:  16 cm

wymiary

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

Nadchodzą święta.1
44

ceramika

materiał

papier ozdobny

materiał

IKONA
 

Oryginalna ozdoba na Twojej ścianie.

KARTKA WIELKANOCNA

Kupując kartkę wracasz do tradycji.

wys.: 15 cm
szer.: 11 cm

wymiary

+48 32 647 78 01

wys.: 25 cm
szer.: 19 cm

wymiary

deska

materiał

http://psoni-wolbrom.pl/wtz.html

wtz@psoni-wolbrom.pl



śr.:  18 cm
wys.: 8 cm

wymiary

wypiek

materiał

(składniki: mąka, cukier, jajka,
masło, lukier, bakalie)

30 zł / szt.

150 zł / szt.

150 zł / szt.

+48 533 997 555

BABKA WIELKANOCNA

Tradycyjna babka wielkanocna z naturalnych
składników z bakaliami i orzechami.

KOSZYK WIELKANOCNY
DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Koszyk wielkanocny dla klientów biznesowych to
dobry prezent dla pracowników z okazji świąt.

Fundacja
Aktywna Integracja

fundacja.aktywna.integracja@gmail.com

@Slawkowska28

wys.:  25 cm
szer.: 40 cm
dł.: 45 cm
waga: ok. 3 kg

wymiary

kosz wiklinowy
zawartość: babka, wino
(czerwone/białe),
kiełbasa tradycyjna,
kawa w ziarnach,
pierniczki lukrowane,
słoiczek masła, chrzan 

materiał

i baranek cukrowy

KOSZYK WIELKANOCNY
DLA KLIENTÓW

INDYWIDUALNYCH
 

Koszyk wielkanocny dla klientów indywidualnych to
okazja, by bez czasochłonnego biegania po sklepach

mieć ładny i zarazem smaczny motyw wielkanocny -
dla siebie lub na prezent dla Bliskich.

wys.:  25 cm
szer.: 40 cm
dł.: 45 cm
waga: ok. 3 kg

wymiary

kosz wiklinowy 
zawartość: babka, wino
(czerwone/białe), kiełbasa
Fuet, kawa w ziarnach,
pierniczki lukrowane,
słoiczek miodu, cukierki,
baranek cukrowy

materiał

1
55
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Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie

 
Polityki Społecznej w Krakowie

+48 12 422 06 36 w.26 www.es.malopolska.pl
www.rops.krakow.pl

@malopolskaes
@ROPS.Krakow

Zachęcamy do społecznych zakupów - nie tylko od święta!
Więcej ofert znajdziesz na stronie:  https://sklep.es.malopolska.pl/
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