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O ekonomii społecznej

„Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność
w dysponowaniu środkami publicznymi.”
Manifest Ekonomii Społecznej

„Korzystając z usług podmiotów ekonomii społecznej tworzymy społecznie odpowiedzialny rynek
zbytu i pracy”
Zgodnie z misją Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, chcielibyśmy kreować
pozytywne zmiany w zakresie promocji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej (PES)
oraz ich sprzedaży. Wierzymy bowiem, że rynek to nie tylko handlowa wymiana, ale również
zrównoważony rozwój w duchu równości szans, uczciwości, z troską o człowieka i środowisko
lokalne, przy współpracy, która „wszystkim się opłaca”.
Sektor ekonomii społecznej wciąż jest kojarzony w sposób stereotypowy: trochę z filantropią,
trochę z pomocą społeczną, trudem ludzi „dobrej woli”. Często nawet krzywdząco uważany za
„ubogiego krewnego” tradycyjnego biznesu, którego produktów i usług nie charakteryzuje solidna
jakość, a są warte zakupu wyłącznie ze względu na cele społeczne.
Drodzy Państwo, przedstawiamy w niniejszym katalogu 50 podmiotów ekonomii społecznej,
których produkty i usługi są nie tylko pełnowartościowe, ale często unikatowe i bezkonkurencyjne,
a wartość społeczna zakupu tylko pogłębia ich przewagę rynkową. To najlepszy dowód na to,
że rynek produktów i usług PES to nie tylko godny konkurent klasycznego biznesu, ale również
rynek, w którym zysk liczony jest potrójnie: zyskuje sprzedający, kupujący i cała społeczność.
Zachęcamy abyście Państwo promowali i kupowali, z korzyścią dla nas wszystkich.
Agnieszka Chomiuk
Kierownik OWES Dobra Robota

Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW
Rudniki 26, 82-420 Ryjewo
www.fundacja-flow.pl
martaoklinska@gazeta.pl
agnieszkakoguciuk@poczta.fm
tel. 502-164-285, 669-666-416
kontakt: Marta Oklińska, Agnieszka Koguciuk

Nasza oferta:
Zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do dzieci ze
szkół podstawowych, prowadzone w 15-osobowych
grupach dzieci, których rodzice zgłaszają problemy z niedostosowaniem, brakiem samokontroli,
nieumiejętnością nawiązywania i podtrzymywania
relacji z rówieśnikami, trudnościami w relacjach z osobami reprezentującymi autorytet, zachowaniami nie
adekwatnymi do sytuacji.
Cele zajęć to:
Zapobieganie uzależnieniom, profilaktyka i terapia
społecznego niedostosowania, wszechstronny rozwój
dziecka. Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży w wieku
13-19 lat. Lekcje przyrody, historii, porozumiewania się
i współpracy na terenie zabytkowego domu we wsi
Rudniki niedaleko Ryjewa. Zajęcia prowadzą instruktorzy z uprawnieniami pedagogicznymi i uprawnieniami do prowadzenia socjoterapii. Uczymy się
wspólnie używać rąk do wykonania naczyń z gliny,
zabawek z tkanin, pracować na zabytkowym warsztacie tkackim, przygotować chleb w starym piecu opalanym drewnem, rozpoznawać zioła przyprawowe,
dzielimy się informacjami na temat ludzi zamieszkujących kiedyś naszą ziemię, ich codziennego
życia i losów całych społeczności.
Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców
dzieci w różnym wieku. Naszą ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych potrzebujący wsparcia oraz
pedagogów, wychowawców, nauczycieli, kuratorów
sądowych, asystentów rodzinnych i innych „pomagaczy”, pragnących poszerzać swoje kompetencje
zawodowe i osobiste.
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Kim jesteśmy:
Jesteśmy grupą przyjaciół, znajdujących radość we
wspólnej pracy i wspólnej zabawie, pragnących się
dzielić tą prostą i trudną jednocześnie umiejętnością, zainspirowanych ideą wpływania na rzeczywistość społeczną. Mamy wieloletnie doświadczenia w pracy z ludźmi w bardzo szeroko rozumianej przestrzeni,
pomagania, szkolenia, rozwoju, psychoterapii, coachingu.
Poza tym, interesujemy się różnymi formami rękodzieła.
Praktykujemy sami i uczymy tego dzieci i dorosłych.
Szukamy i uczymy osobistej odpowiedzialności za siebie samych oraz za świat, w którym żyjemy, za wartości,
wokół których się kręci…
Nasze plany:
Planujemy organizację szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe i dyspozycje osobowościowe
osób zajmujących się pomaganiem innym w rozwoju
i rozwiązywaniu problemów, pracę na rzecz integracji
środowiska zawodowego miejscowych „pomagaczy”.
W planach mamy również stworzenie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia Dzieci i Młodzieży.

Stowarzyszenie św. Faustyny Fides
ul. Rolnicza 1, 82-200 Malbork
www.fidesspes.pl
Fides1@vp.pl
tel. 55 273-40-65, 515-246-195
kontakt: Marek Kwaterski

Nasza oferta:
Stowarzyszenie Św.Faustyny „Fides” prowadzi schronisko
dla osób bezdomnych znajdujące się w Malborku przy
ul. Rolniczej 1, w zespole trzech budynków mieszkalnych
i zabudowań gospodarczych. Maksymalna ilość miejsc
mieszkalnych do 120 osób. Izby mieszkalne dla osób
bezdomnych są 2-4 osobowe, 2 izby interwencyjne o maksymalnym obłożeniu do 10 osób.Izby mieszkalne wyposażone są w łóżka, szafy, stoliki, krzesła i inne sprzęty.
W kompleksie znajduje się stołówka i warsztat umożliwiający nabywanie nowych umiejętności. Klientom naszego ośrodka zapewniamy trzy posiłki dziennie, w tym
jeden gorący, swobodny dostęp do węzłów sanitarnych
z całodobowo ciepłą wodą, niezbędne ubranie (w miarę
możliwości), podstawowe leki i dowóz do specjalistycznych placówek medycznych.
Zapewniamy wsparcie wykwalifikowanego personelu,
w tym pracownika socjalnego i pedagoga. Umożliwiamy dostęp do specjalistów tj.: psycholog, terapeuta uzależnień, lekarz psychiatra oraz możliwość skorzystania
z doradztwa zawodowego przy PUP w Malborku. Osoby
zainteresowane mogą korzystać z terapii dziennej 5 razy
w tygodniu, w ramach Powiatowego Centrum Profilaktyki
i Terapii Uzależnień. W przypadku uzyskania zatrudnienia przez podopiecznego na zewnętrznym rynku pracy, umożliwiamy korzystanie z posiłków i innej pomocy
w innych godzinach. We współpracy z pracownikiem
socjalnym OPS-u kierującym do schroniska i z klientem
wspieramy realizację IPWzB tj. Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Zapewniamy
również opiekę duszpasterską z katechezą i mszą świętą.
W chwili obecnej stowarzyszenie jest w trakcie uruchamiania mieszkania wspieranego z treningiem usamodzielnienia dla osób ze wskazania zespołu interdyscyplinarnego.
Nasi klienci: Grupą docelową zadania jest grupa osób
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym rodzin
dotkniętych skrajnym ubóstwem; często są to osoby
w wieku poprodukcyjnym, lub na rentach chorobowych.

Kim jesteśmy:
Obecny Zarząd Stowarzyszenia to:
Marek Kwaterski – Prezes Zarządu,
Jerzy Michalak – Wiceprezes,
Bogdan Statkiewicz i Piotr Szwedowski - Członkowie
Zarządu. Członkowie Stowarzyszenia to grupa osób
różnych zawodów, związana z Neokatechumenatem
przy Kościele Katolickim.
Nasze plany:
Planujemy podniesienie jakości świadczonych usług,
poprzez uruchomienie miejsc dla osób niepełnosprawnych i Warsztatów Wsparcia Terapeutycznego, w tym
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, pracowni różnego typu,
umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności
przez naszych podopiecznych.
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Fundacja Oko-lice Kultury
ul. Modrzewiowa 5, 83-210 Zblewo
www.oko-lice-kultury.pl
biuro@oko-lice-kultury.pl
tel. 58 588-42-50, 504-248-558
kontakt: Lech Zdrojewski

Nasza oferta:
Oferujemy wykonawstwo wszelkiego rodzaju prac
fotograficznych i DTP z zakresu reklamy, wystawiennictwa, fotografii katalogowej oraz teatralnej, zarówno w technice barwnej, monochromatycznej, jak
i czarno-białej. Wykonujemy fotografie w technice cyfrowej, jak również na życzenie, analogowej.
W naszej pracy posługujemy się tylko i wyłącznie legalnym oprogramowaniem. Sesje zdjęciowe możemy zrealizować w naszym studio, lub w innych miejscach i plenerach. Zapewniamy całkowitą dyskrecję
z zachowaniem tajemnicy - np. przy realizacji kampanii reklamowej, czy pracy nad portfolio. Możemy również wykonywać naszą pracę w lokalu, czy
w domu klienta i na miejsce przywieźć studio graficzne
oraz „od ręki” przygotowywać publikacje. Efekty sesji
zdjęciowej mogą Państwo otrzymać w formie odbitek
zdjęciowych, wydruku wielkoformatowego, czy też przygotowane do druku w postaci cyfrowej na CD.
Kompleksowo przygotowujemy publikacje książek,
albumów, katalogów, plakatów, folderów, wystaw, czy reklam - od graficznego zaprojektowania, przez obróbkę materiałów składowych/zdjęć,
rysunków, tekstów, wykresów, cyfrowe makietowanie, wydruki próbne, po kompleksowe poprowadzenie całości prac poligraficznych, włącznie
z wysoko i niskonakładowym drukiem offsetowym lub
cyfrowym, w wielkim lub małym formacie, czy w sitodruku itd. Ponadto wykonujemy wszelkie prezentacje
multimedialne oraz strony www. Do dnia dzisiejszego
wydaliśmy 33 pozycje drukowane i wiele w formie elektronicznej.
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Kim jesteśmy:
Fundację założyło tylko sześć osób, jednak sympatyków
i wspomagających nasze działania jest wielu i wiemy, że
możemy liczyć na ich pomoc w realizacji naszych działań
statutowych.
Nasze plany:
Niesienie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym we
wszelkich dziedzinach sztuki i nauki, ale także tym osobom, które pragną rozwijać i dokumentować różne
zjawiska kulturotwórcze.
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Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury
Ognisko
ul. Żurawia 6, 83-200 Starogard Gdański
www.kociewie.edu.pl
kseik@kociewie.edu.pl
kontakt: Grzegorz Oller

Nasza oferta:
Kociewskie Stowarzyszenie Kultury i Edukacji „Ognisko”
posiada szerokie doświadczenie w różnorodnych działaniach związanych z edukacją w czasie wolnym, rozwojem kultury oraz tożsamości lokalnej mieszkańców Kociewia. Są wśród nich stałe działania warsztatowe, konkursy, oraz inne działania animacyjne
w dziedzinach takich jak plastyka, muzyka, teatr,
taniec, język. Stowarzyszenie działa również poprzez
realizację projektów lokalnych i międzynarodowych,
działania na rzecz jakości w edukacji oraz poprzez
jednorazowe imprezy (np.: sesja pedagogiczna na temat
pracy z dzieckiem uzdolnionym). Silną stroną działalności KSEiK „Ognisko” jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Stowarzyszenie wydaje szereg publikacji:
•

Elementarz Gwary Kociewskiej „Gadómy po naszamó”
prezentuje podstawowe formy kultury Kociewia wraz
z językiem. Zeszyty Ćwiczeń do Elementarza Gwary
Kociewskiej “Gadómy Po Naszamó”. Zeszyty ćwiczeń
przeznaczone są do realizacji ścieżki regionalnej na
trzech poziomach edukacyjnych w ramach nauczania
języka polskiego, historii, geografii oraz na dodatkowych zajęciach z edukacji regionalnej.

•

Płyta edukacyjna Kapeli Kociewskiej, zawierająca
nowe piosenki oraz same akompaniamenty tych
piosenek, zatytułowana XX lat Kapeli Kociewskiej
„Witómy łu nas”.

•

“Podania i legendy Pomorskie zebrane w latach
1914-1992” przez Romualda Frydrychowicza, to bezcenny zbiór podań i legend zebranych przede
wszystkim z terenu Kociewia przez tego duchownego-historyka. “Jeszcze zaświeci słoneczko. Wokół
pamiętnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna” Katarzyny Sturmowskiej, przedstawia sylwetkę i twórczość kociewskiej poetki ludowej Franciszki Powalskiej z Pinczyna.

•

„Piękne życie. Wspomnienia Edmund Dywelskiego”,
to pamiętnik niezwykłej osoby, nauczyciela, mieszkańca Bytoni. 14 czerwca 2009r bytońska szkoła
otrzymała właśnie jego imię.

•

“Rozkoszna Dolina, czyli Wolentala historia prawdziwa”, to niezwykła historia Wolentala, udokumentowana przez Reginę Kotłowską.

•

„Między nami na Kociewiu. Wybór gawęd i widowisk
w gwarze kociewskiej.” To wybór utworów pisanych
gwarą kociewską przez Annę Juraszewską.

•

„Ballada dla małego księcia”, to pierwszy tomik wierszy jednego z najmłodszych poetów Kociewia,
ucznia szkoły w Bolesławowie, Kacpra Machowskiego.

•

“Kociewskie początki Mariusza Kurowskiego”, to pasjonująca rozprawa autora ze śladami mówiącymi
o początkach regionu Kociewie.

Kim jesteśmy:
Zarząd stowarzyszenia:
Grzegorz Oller – prezes
Mirosława Möller – wiceprezes
Erdanowska Maria Regina – wiceprezes
Strzeliński Krzysztof Franciszek– sekretarz
Grzemska Wioletta – członek
Nasze plany:
Dalszy rozwój i naświetlenie kultury i tożsamości
kociewskiej.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych All Art
ul. Południowa 96, 83-200 Starogard Gdański
allart@interia.pl
tel. 500-204-573
kontakt: Sylwia Ossowska

Nasza oferta:
•
Tworzenie i projektowanie tematycznych gier
planszowych.
•
Realizacja ekranizacji regionalnych legend.
•
Organizacja warsztatów filmowych dla najmłodszych.
•
Opracowanie i realizacja spotów reklamowych.
•
Organizacja koncertów i festiwali.
•
Organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu
tworzenia gier.
•
Organizacja szkoleń dla dorosłych z zakresu udziału gier planszowych w edukacji najmłodszych.
Stowarzyszenie All Art współpracuje z instytucjami
kultury ze Starogardu Gdańskiego i okolic, a także
z lokalnymi Organizacjami Pozarządowymi. Czynimy
starania, by naszymi usługami zainteresować biznes –
jako animatorzy spotkań, eventów.

Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych All Art powstało
w 2012 roku z inicjatywy osób, które czynnie włączają się
w życie kulturalne i społeczne miasta Starogard Gdański.
Głównym celem Stowarzyszenia jest kreowanie szeroko
pojętych działań kulturalnych i edukacyjnych.
Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i organizatorem
Starogardzkich Dni Gier Planszowych, wydarzenia, które
zyskuje sobie coraz szerszą grupę sympatyków. Członkowie Stowarzyszenia są także autorami gry edukacyjnej
dla dzieci „Odpowiedzialna adopcja”.
All Art jest realizatorem dwóch ekranizacji bajek kociewskich.
Premiera pierwszej z nich, zatytułowanej „Piekiełki,
legenda o drwalu miłości i pokrzywach” odbyła się
20 kwietnia 2013 roku w starogardzkim kinie “Sokół”.
Drugą, ekranizowaną przez Stowarzyszenie legendą był
„Kamień”. Zwiastuny obu filmów są dostępne na youtube.
Nasze plany:
W tym momencie Stowarzyszenie przygotowuje się do
zamknięcia cyklu bajek regionalnych trzecią produkcją.
Planowana realizacja to rok 2016.
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Stowarzyszenie na rzecz Kompleksowej Rehabilitacji
Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Dar
ul. Jeziorna 1, 84-207 Koleczkowo
www.darstowarzyszenie.pl
biuro@darstowarzyszenie.pl
Facebook/ Hipoterapia Stowarzyszenia DAR
tel. 505-506-992
kontakt: Agnieszka Woźniak

Nasza oferta:
•
hipoterapia
•
dogoterapia
•
zajęcia ogólnousprawniające dla dzieci na koniu
•
spotkania edukacyjne
•
przejażdżki dla dzieci
•
szkolenie i trening koni hipoterapeutycznych
•
sprzedaż koni hipoterapeutycznych
•
organizacja imprez dla dzieci (bale karnawałowe,
dzień rodziny, imprezy urodzinowe itp.)
•
zajęcia dla grup zorganizowanych (np. przedszkoli)

Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie DAR powstało w 2012 roku z myślą
tworzenia kompleksowej rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rehabilitacji, która oprócz aspektów
ruchowych będzie obejmowała również sferę psychiczną,
społeczną czy poznawczą.
Nasz Zespół stanowią głównie młodzi ambitni terapeuci,
chcący współdziałać i tworzyć wspólną ideę rehabilitacji kompleksowej. W zespole posiadamy fizjoterapeutów, pedagogów, terapeutów SI, hipnoterapeutów,
logopedów, dogoterapeutów i innych.
Nasze plany:
Naszymi działaniami pragniemy objąć nie tylko osoby
potrzebujące pełnej kompleksowej ciągłej rehabilitacji,
ale również ich rodziny i otoczenie.
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Stanowo Moja Wieś – Mój Dom
Stanowo, 82-440 Dzierzgoń
tel: 662-665-824
kontakt: Danuta Kamińska

Nasza oferta:
Chęć podniesienia jakości życia społeczności lokalnej dała
początek produkcji zdrowej żywności we wsi Stanowo.
Początkowo zajmowano się jedynie uprawą warzyw,
obecnie panie stawiają swoje pierwsze kroki w przetwórstwie. Specjałem są tutaj ogórki kiszone – uprawiane
naturalnie, bez sztucznych środków ochrony roślin oraz
sporządzane według sprawdzonej receptury.
Stanowo to wieś leżąca na obszarze działania Lokalnej
Strategii Rozwoju „Kraina Dolnego Powiśla.”
Nasze Stowarzyszenie jest jednym z najmłodszych działających na terenie gminy Dzierzgoń.
Zgodnie z nazwą naszego Stowarzyszenia, jako główny
cel stawiamy sobie dbanie o środowisko w którym
żyjemy i dążenie do ciągłego rozwoju naszej małej
ojczyzny – wsi Stanowo. Nasza wieś jest zamieszkała
przez bardzo zorganizowanych, pełnych energii,
ciepła i serdeczności ludzi, którzy tworzą wspólnotę
pełną zapału. Jesteśmy w posiadaniu na naszym terenie
dużego placu rekreacyjnego, odpowiednio wyposażonej
świetlicy, w której odbywały się m. in. warsztaty kulinarne
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Kim jesteśmy:
Danuta Kamińska - Prezes Zarządu
Katarzyna Żołądź - Zastępca Prezesa Zarządu
Nasze plany:
Plany nasze wpisują się w nowy okres programowania jakim jest PROW 2014 – 2020 w działanie LEADER.
Jest to nowa perspektywa finansowa przewidująca
duże zmiany rozwojowe dla takich stowarzyszeń jak
nasze. Związana jest z możliwościami dofinansowania ze środków unijnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Mamy duży potencjał i doświadczenie, a do
rozwoju brakuje nam tylko środków, aby wyprodukowaną zdrową żywność przetwarzać w sposób bezpieczny
i legalny. W tym momencie oprócz środków na działania inwestycyjne są potrzebne również pieniądze na
działania wspierające i promocję naszych produktów
lokalnych. Przygotowujemy się do nowej perspektywy
finansowej gdzie naszym planem docelowym jest
umocnienie produkcji z dobrych, zdrowych surowców
Krainy Dolnego Powiśla. Ponadto od wielu lat pieczemy
smaczne ciasta, teraz będziemy mogły realizować swoje
pasje i jednocześnie na nich zarabiać.

Eskadra Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Kraziewicza 99a, 83-140 Gniew,
adpliszka2@o2.pl
www.facebook.com/eskadraRP?fref=ts
tel. 665-553-296
kontakt: Dariusz Pliszka

Nasza oferta:
•
Nauka latania na paralotni, zaznajomienie się ze
sprzętem, pomoc i porady dotyczące techniki
lotniczej.
•
Udostępnianie sprzętu adeptom lotnictwa.
•
Prowadzenie kółek edukacyjnych m.in. modelarnia.
•
Loty na symulatorze.
Dodatkowo:
•
Zajmujemy się organizacją imprez o tematyce
lotniczej.
•
Organizujemy kursy paralotniarskie oraz loty
w tandemie.
•
Wspólnie chcemy stworzyć miejsce, w którym każdy
znajdzie dla siebie miejsce i będzie miał szanse
spełnić swoje marzenia, nie tylko o lataniu.

Kim jesteśmy:
Fundacja zajmuje się działalnością w zakresie lotnictwa.
Naszym głównym celem jest edukacja dzieci i młodzieży
oraz promowanie polskiego lotnictwa.
Dajemy możliwość rozwoju osobistego, jak również
zawierania nowych znajomości.
Nasze plany:
Zwiększenie kontaktów w społeczeństwie poprzez
aktywności związane z lataniem.
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Fundacja Zielone Wzgórze
Dąbrówka 49, 83-111 Miłobądz
fundacja@fundacjazielonewzgorze.pl
www.fundacjazielonewzgorze.pl
tel. 505-188-949
kontakt: Sylwia Benedyk

Nasza oferta:
W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego
oferujemy:
•
organizację wypoczynku letniego dla dzieci z domów
dziecka, rodzin zastępczych, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych i innych grup zorganizowanych w należącym do Fundacji ośrodku wypoczynkowym w Ocyplu, położonym w sercu Borów
Tucholskich, w otoczeniu pięknych jezior i lasów,
•
kompleksową obsługę artystyczną imprez firmowych, okolicznościowych i festynów. Poprowadzimy
każdą imprezę, zabawimy dzieci, zorganizujemy
zabawę na wolnym powietrzu,
•
warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Organizujemy warsztaty rzeźbiarskie, malowania na
szkle, decoupage, warsztaty tworzenia biżuterii i inne.
Od trzech lat aktywnie działamy na rzecz naszych podopiecznych – wychowanków domów dziecka, rodzin
zastępczych, a także dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Współpracowaliśmy z domami dziecka oraz PCPR w Tczewie. Organizowaliśmy imprezy okolicznościowe dla Kina
Helios oraz współorganizowaliśmy imprezy miejskie.
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Kim jesteśmy:
Fundacja Zielone Wzgórze skupia ludzi od lat zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Jesteśmy
ludźmi, którzy nie narzekają na zły system, ale starają się
tworzyć pozytywne zmiany – taki jest nasz cel.
Najważniejsze dla nas są dzieci – szczególnie te, które
z różnych względów nie mogą wychowywać się w swoim
rodzinnym domu.
Praca w Domu Dziecka, Ochotniczych Hufcach Pracy,
kolonie dla dzieci z ubogich rodzin, spotykani w życiu
ludzie, a także własne rodzicielstwo – to sprawy i zdarzenia,
które przybliżyły nas do podjęcia decyzji o stworzeniu
naszej Fundacji.
Nasze Plany:
W najbliższych miesiącach zamierzamy rozpocząć działalność gospodarczą i poszerzyć katalog naszych usług,
aby w przyszłości stać się miejscem pracy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Instytut Nauk Stosowanych
ul. Grunwaldzka 17, 83-110 Tczew
www.ins.org.pl
kontakt@ins.org.pl
tel. 570-144-144
kontakt: Miłosz Kuligowski

Nasza oferta:
Prowadzimy diagnozę i terapię: dzieci, młodzieży oraz
osób dorosłych – psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.
Stawiamy na Wczesną Interwencję, bo rozumiemy, że im
wcześniej u Twojego dziecka zostanie zauważony problem, tym większe są szanse na jego skuteczne rozwiązanie.
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla szkół oraz dla
firm; (m.in. “Skuteczne sposoby motywowania i inspirowania uczniów do nauki”, „Kształtowanie zachowań –
terapia behawioralna”, „Mobbing i dyskryminacja
w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne”).
Organizujemy zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży:
•
korepetycje
•
edukacyjne
•
pozalekcyjne
•
specjalistyczne

Kim jesteśmy:
INS powstał w maju 2014r. z inicjatywy dwóch braci,
lekarza i psychologa oraz ich przyjaciół, którzy w swej
codziennej wieloletniej praktyce dostrzegli wśród lokalnej społeczności głęboki niedostatek wiedzy o zdrowiu
psychicznym.
Jesteśmy zespołem, w ramach którego współpracują
ze sobą psychologowie, lekarze, pedagodzy, logopedzi,
a także socjoterapeuci oraz prawnicy.
Interesują nas skuteczne metody poradnictwa, leczenia
i terapii.
Nasze plany:
Głównym celem Instytutu Nauk Stosowanych jest
niesienie profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu
problemów natury psychologicznej i edukacyjnej.

Współpracujemy z lekarzami: psychiatrą, lekarzem rodzinnym:
•

•
•

Wielu problemów nie można rozwiązać wyłącznie
terapeutycznie - czasami konieczne są działania
prawne lub przynajmniej skorzystanie z porady
prawnika dla tego też współpracujemy z radcami
prawnymi z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego.
Prowadzimy wypożyczalnię literatury o tematyce psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, edukacyjnej.
Działamy wszędzie tam gdzie potrzeba naszego
wsparcia.

Naszym klientom pomagamy w rozwiązywaniu problemów z zachowaniem, mową, nieprawidłowym rozwojem. Szkolimy kadrę przedszkoli i szkół do lepszego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, których efektywność została potwierdzona w badaniach naukowych. Wyłącznie te metody
wykorzystujemy prowadząc szkolenia, czy pomagając
Tobie lub Twojemu dziecku. Jesteśmy skoncentrowani
na tym, aby rozwiązywać problemy w najlepszy z możliwych sposobów.
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Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa
ul. Ks. Bernarda Sychty 16, 83 – 110 Tczew
www.riot.tczew.pl
riot.tczew@gmail.com
tel. 503-070-478
kontakt: Łukasz Brządkowski

Nasza oferta:
Oranżada Wyborowa to napój kultowy. Bez niej nie
mogły odbyć się żadne rodzinne uroczystości. To ona
królowała na stołach podczas przyjęć z okazji pierwszej
komunii świętej, wesel, rocznic i urodzin. To napój naszego dzieciństwa.
Barwiła język na czerwono, gasiła pragnienie po zabawie
w podchody i berka, zabieraliśmy ją na podwórze i piliśmy na trzepakach. Rodzice kupowali ją nam na pochodach pierwszomajowych.
Oranżada Wyborowa to orzeźwiający smak, czerwony
kolor i charakterystyczna szklana butelka.
Nasz produkt to tradycyjna receptura oparta na czystym
cukrze, bez sztucznych słodzików.
Produkt jest sprzedawany w szklanych butelkach (0,33l)
w skrzynkach mieszczących 20 sztuk.
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Kim jesteśmy:
Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa jest stowarzyszeniem, którego główne działania skupiają się na promocji
historii lokalnej oraz budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Od 5 lat tworzymy Dawny Tczew - Wirtualne Muzeum
Miasta, będący internetowym kompendium wiedzy o historii Tczewa.
Jesteśmy inicjatorami wielu inicjatyw z zakresu edukacji
historycznej i patriotycznej. Działalność proobywatelska
skupia się na włączaniu mieszkańców w proces współdecydowania o przyszłości miasta. Nasze zaangażowanie
w tworzenie budżetu obywatelskiego w Tczewie zostało
nagrodzone przez Fundację Batorego nagrodą Super
Samorząd 2014.
Nasze Plany:
Plany stowarzyszenia na najbliższe lata obejmują dalszy
rozwój działalności społecznej oraz uzyskanie trwałych
podstaw finansowych i uniezależnienie się od cyklu
dotacji. Aby to osiągnąć będziemy rozwijać sprzedaż
oranżady, mamy nadzieję wyjść z nią poza obszar
100 km od Tczewa. Pierwszy krok w tym kierunku
został wykonany, nasz produkt stał się częścią Muzeum
Zabawek PRL w Łebie. Planujemy również założenie
herbaciarni w Parku Miejskim w Tczewie.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sobieski Gniew
ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew
sobieski.gniew@gmail.com
www.sobieskigniew.pl
tel. 885-821-269
kontakt: Sławomir Kensicki

Nasza oferta:
Prowadzimy szkolenia sportowe oraz piłkarskie dla
uzdolnionej młodzieży w oparciu o lokalną infrastrukturę
sportową.
Zajęcia prowadzą doświadczeni szkoleniowcy posiadadający uprawnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz
UEFA (A, B, C), byli lub aktualni zawodnicy klubów sportowych.
•
Sobieski Travel – usługi transportowe, organizacja
wyjazdowych imprez sportowych.
•
Sobieski Camp – organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Nasi klienci:
• RODZICE
Jeśli zależy im na szeroko pojętym rozwoju ich
dzieci.
• BIZNES
Jeśli zakłada budowę wizerunku i programów CSR
w oparciu o sport.
• SAMORZĄD
Jeśli z duchem czasu chce rozwijać swą ofertę sportową dla mieszkańców.
• ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
(w tym kluby sportowe) Jeśli szukają partnerstwa
w organizacji szkoleń i imprez.

Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie działa od 2011 i skupia wokół siebie ludzi
związanych z edukacją, sportem i rozwojem tych dziedzin w oparciu o współpracę międzysektorową.
Drugi rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Fair
Play Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów,
które zdobyły w czasie sezonu najmniej napomnień
i wykluczeń.
Nasze plany:
Przez sport uczymy młodych ludzi samodzielności oraz
umiejętności współpracy i radzenia sobie z porażką.
Uznajemy sport - na każdym etapie życia - jako najlepszą
drogę do szeroko pojętego rozwoju osobistego.
Pracujemy nad dodaniem do naszej oferty kolejnych
usług.
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Stowarzyszenie Kolory Życia
pl. Św. Grzegorza 5, 83-110 Tczew
poczta@koloryzycia.za.pl
www.koloryzycia.za.pl
tel. 790-250-581
kontakt: Mariusz Portjanko

Nasza oferta:
Nasze stowarzyszenie podejmuje i prowadzi działania
o różnym charakterze z zakresu pomocy społecznej, poprzez realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych, które kierowane są do osób niepełnosprawnych,
osób starszych i dzieci.

Kim jesteśmy:
Grupa osób chcąca pomagać innym, świadcząc usługi
potrzebującym. Stowarzyszenie powstało w 2009 roku,
z inicjatywy osób wrażliwych na problemy ludzi starszych,
dzieci i osób niepełnosprawnych. Jesteśmy otwarci na
każdą osobę, która zwróci się do nas o pomoc.

•

Nasze Plany:
W przyszłości pragniemy profesjonalnie zająć się
osobami starszymi, wymagającymi wsparcia i opieki.

•
•
•
•
•
•

Świadczenie usług w zakresie profesjonalnej rehabilitacji usprawniającej osoby starsze.
Organizacja działań związanych z rekreacją ruchową, w tym wycieczki krajoznawcze i spływy kajakowe.
Usługi rękodzieła.
Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.
Organizacja wycieczek, koloni i obozów.
Tworzenie kampanii społecznych.
Prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia
psychicznego, rozwój zainteresowań i specjalności.

Nasi klienci:
Naszymi głównymi odbiorcami są osoby starsze po 50
roku życia oraz dzieci.
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Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe
ul. Sosnowa 10, Subkowy
alicja.slyszewska@wp.pl
tel. 604-537-262
kontakt: Alicja Słyszewska

Nasza oferta:
Stowarzyszenie prowadzi działalność wspomagającą
edukację kulturalną i regionalną oraz rozwój turystyki
związanej z lokalnym dziedzictwem kulturowym.
Zajmuje się wydawaniem i dystrybucją materiałów
promocyjnych, folderów oraz publikacji związanych
z tymi dziedzinami. Organizujemy również konferencje
krajowe i międzynarodowe w tym zakresie. W bieżącej
działalności skupiamy się głównie na prowadzeniu interaktywnych warsztatów dawnych rzemiosł klasztornych
na terenie opactwa cysterskiego w Pelplinie:
•

•

•

•

•

bursztyniarskie - uczestnicy pod okiem bursztyniarza dowiadują się o historii bursztynu i jego właściwościach, poznają różne rodzaje bursztynu oraz
zatopione w nich inkluzje, zapoznają się z narzędziami do obróbki bursztynu; wykonują samodzielnie bransoletkę, inną biżuterię lub różaniec z przygotowanych materiałów;
piśmiennicze - uczestnicy pod okiem skryby dowiadują się o historii klasztornego rękopiśmiennictwa,
samodzielnie wypisują gotycki tekst gęsim piórem
i tuszem na papierze czerpanym;
drukarskie - uczestnicy pod okiem drukarza dowiadują się o historii druku, Biblii Gutenberga, układają
czcionki w tekst i na prasie drukarskiej wyciskają
przygotowany skład;
wytop świec i miodownictwo - uczestnicy pod
okiem pszczelarza dowiadują się o życiu pszczół,
ich rozwoju i typach; poznają techniki dawnego
i współczesnego pozyskiwania miodu oraz produkcji
wosku, o ich leczniczych właściwościach tych produktów, a także odlewają własne figurki woskowe;
herbarium (warsztaty zielarskie) - uczestnicy dowiadują się o metodach leczenia ziołami w dawnych
czasach i współcześnie, poznają zasady zbioru ziół,
używania ich w klasztornej infirmerii oraz dobór
i sposobów ich sadzenia, mają możliwość wykonania dla siebie naturalnych produktów do stosowania w domu, a także poznania smaku wybranych
naparów.

Kim jesteśmy:
Osoby zajmujące się zawodowo edukacją, kulturą
i turystyką, promujące lokalne i regionalne dziedzictwo
kulturowe.
Nasze plany:
Planujemy rozszerzyć ofertę o kolejne warsztaty
dawnych rzemiosł klasztornych: czerpanie papieru,
iluminatorstwo, garncarstwo, kuchni klasztornej, dawnej
muzyki i dawnego tańca. Będziemy się nadal angażowali
w organizację imprez promujących lokalne i regionalne
dziedzictwo kulturowe, głównie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie.
Zamierzamy rozszerzyć działalność wydawniczą oraz
promocyjną, której celem jest rozwój organizacji oraz
zarządzanie europejskimi szlakami kulturowymi na
Pomorzu: szlakiem cysterskim, szlakiem bursztynowym,
Drogami Św. Jakuba oraz szlakiem gotyku ceglanego.

Nasi klienci:
Działalność ukierunkowana jest głównie na dzieci,
młodzież i środowiska edukacyjne oraz turystów zainteresowanych lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym.
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Akademia Dobrej Edukacji
im. Macieja Płażyńskiego
ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk
adc.gdansk@dobraedukacja.edu.pl
www.gdansk.dobraedukacja.edu.pl
tel. 58 553-37-25, 609-916-501
kontakt: dr Anna Florek, dyrektor Akademii

Nasza oferta:
Wyobraźcie sobie szkołę bez klas i tradycyjnego planu
lekcji. Szkołę, w której uczniowie robią maksymalne
postępy, ucząc się we własnym tempie i zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami. Szkołę, do której chodzą
z ciekawością. Taka jest właśnie Akademia Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.
Wierzymy, że drogą do osiągania najlepszych efektów
edukacyjnych jest indywidualne podejście do potencjału, zainteresowań i pasji każdego ucznia. Dopasowujemy program do jego potrzeb i możliwości, dążąc do
maksymalnych postępów i wszechstronnego rozwoju.
Aktywnie wykorzystujemy przy tym nowe technologie.
Solidna edukacja, oparta na nowatorskim i zindywidualizowanym kontakcie z uczniem, przygotowuje go do
zdobywania wiedzy na kolejnych etapach kształcenia
i budowania satysfakcjonującej przyszłości. Chcemy
tworzyć szkoły kształcące samodzielnych, pewnych siebie, pozytywnie nastawionych do świata młodych ludzi.
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Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie “Dobra Edukacja”, które prowadzi Akademię, tworzą rodzice i nauczyciele z wieloletnim stażem.
Nasze Plany:
W przyszłości pragniemy profesjonalnie zająć się osobami starszymi, wymagającymi wsparcia i opieki.
Wspólnie chcemy tworzyć i upowszechniać nowatorskie
i efektywne sposoby służące dobrej edukacji. Budujemy
i rozwijamy sieć innowacyjnych szkół przyszłości w całej
Polsce.

Fundacja Akcja Bałtycka
ul. Śląska 78E/8, 80 – 380 Gdańsk
fundacja.ab@gmail.com
www. fundacja– ab.org.pl
tel. 733–872–920
kontakt: Aleksandra Niemc

Nasza oferta:
Edukacja nie musi być nudna. W prowadzonych przez
nas zajęciach łączymy ze sobą elementy pedagogiki
przygody, dzikiej przyrody oraz zabawy, ponieważ chcemy, abyście podczas nauki się dobrze bawili, doświadczali natury i mieli z nią bezpośredni kontakt.
Naszą ofertę podzieliliśmy na 4 bloki:
•

•

•

•

Wędrówki przyrodnicze – to poznawanie przyrody
poprzez bezpośredni kontakt za pomocą wszystkich zmysłów. Dla najmłodszych przygotowaliśmy
Przyrodnicze Przygody, w ramach których wcielą się
w rolę badaczy i tropicieli. Nieco starsi uczestnicy
mogą wziąć udział w Przyrodniczych spacerach,
gdzie poznają niezwykły świat roślin, ptaków,
nietoperzy oraz przyrody Morza Bałtyckiego.
Zajęcia kreatywne – rozwijają wyobraźnię uczestników, ich zdolności artystyczne i manualne. Uczą, że
przyroda często stanowi inspirację, a zajęcia mogą
sprawiać wielką frajdę.
Spotkania z ekspertami – edukatorzy-praktycy podzielą się swoją pasją z uczestnikami i postarają się
odpowiedzieć na każde, nawet najtrudniejsze pytanie.
Przygotowania do matury – starannie przygotowane w oparciu o podstawę programową oraz arkusze
maturalne z poprzednich lat, powtórki pomogą
uczniom usystematyzować wiedzę m.in. z zakresu
zoologii, biologii i ekologii, co zwiększy ich szanse na
zdobycie wysokiego wyniku na egzaminie maturalnym.

Kim jesteśmy:
Jesteśmy zespołem pasjonatów, kochamy przyrodę,
uwielbiamy przebywać na łonie natury, pracować
z ludźmi i zaszczepiać w nich miłość do przyrody. Chcemy
dać Wam radość z przebywania w lesie, pokazać piękno
żuka gnojowego, zainspirować Was delikatnością mchu
czy ukoić nerwy śpiewem ptaków. Wierzymy, że w ten
sposób zachęcimy Was do wspólnego dbania o nasz dom
czyli naszą planetę.
Wywodzimy się bezpośrednio z Akcji Bałtyckiej, najdłużej działającego programu obrączkowania ptaków
w Europie. Edukacja jest dla nas ważna, dlatego łączymy kompetencje i rzetelność z niekonwencjonalnymi
metodami nauczania.
Nasze plany:
W przyszłości planujemy poszerzyć naszą ofertę
edukacyjną o półkolonie przyrodnicze oraz zielone
szkoły.

Dodatkowo Fundacja Akcja Bałtycka organizuje przyrodnicze Urodzinki z Rudzikiem, w trakcie których dzieci
biorą udział w grze terenowej prowadzonej przez przewodnika w stroju Rudzika. Pełna oferta jest dostępna na
naszej stronie internetowej.
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Fundacja Alegoria Kultury
ul. M. Konopnickiej 11/1, 80-420 Gdańsk
www.alegoria-kultury.pl
alegoriakultury@gmail.com
tel. 691-081-958
kontakt: Włodzimierz Dębski

Nasza oferta:
Prowadzimy Cafe Peron 5 przy ul. Dmowskiego 10
w Gdańsku, gdzie oferujemy śniadania i lancze, jakich
nie ma w okolicy.
W Cafe Peron 5 i poza nim:
•
Prezentujemy artystów zawodowych, a także amatorów i wspieramy ich w rozwoju.
•
Tworzymy grupy współuczestniczące w rozwoju
danego kierunku kultury czy sztuki, budujemy koła
miłośników / zainteresowań w Klubie Sympatyków.
•
Edukujemy poprzez szkolenia, kursy warsztaty
i spotkania z animatorami życia społecznego, autorytetami obywatelskimi.
•
Edukujemy dzieci i młodzież i organizujemy dla nich
warsztaty oraz spotkania z animatorami kultury.
•
Propagujemy podnoszenie kultury w innych
obszarach np.: prawnej, technicznej, jakości życia,
itp.
•
Angażujemy lokalną społeczność w działania na rzecz
innych osób, sięgając do metod dobrowolnego zjednoczenia się w imię wspólnych celów, jakimi będą
działania kulturalne na większą skalę (np. koncerty,
spektakle teatralne, konkursy, sztuki).
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Kim jesteśmy:
Misją Fundacji Alegoria Kultury jest budowa kapitału
społecznego, poprzez tworzenie sieci powiązań międzyludzkich, mobilizację grup społecznych, integrację środowisk lokalnych i jednostek do większej aktywności na
bazie podnoszenia kultury społecznej, poprzez ofertę
działań kulturalnych, skierowaną w pierwszej kolejności od społeczności lokalnej Gdańska - Wrzeszcza,
a docelowo Trójmiasta i Pomorza. Każdy niezależnie od
wieku, zasobu portfela, czy stanu zdrowia będzie mile
widziany i nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą będzie
mógł uczestniczyć w wydarzeniach na najwyższym artystycznie poziomie.
Nasze Plany:
Kierując się naszą misją pragniemy w Cafe Peron 5
ugościć naszych sympatyków śniadaniami i lanczami
nieszablonowymi i wysokiej jakości od rana do późnego
popołudnia, a wieczorem zapraszamy na imprezy
kulturalne. Pragniemy także realizować naszą misję
poza lokalem Cafe Peron 5 w pomieszczeniach większych wynajmowanych lub imprezach plenerowych.

Fundacja My to Mamy
ul. Wyzwolenia 51C/52, 80-537 Gdańsk
www.mytomamy.com.pl
info@mytomamy.com.pl
tel. 690-522-612
kontakt: Sylwia Shrestha

Nasza oferta:
Zajęcia ruchowe dla Mam z dziećmi (0-3) m.in. aerobik,
step, aktywny spacer, nordic walking, aqua aerobik.
Odbiorcami naszych zajęć są głównie mamy z dziećmi do
lat trzech.
„Oprócz tego, że to bardzo fajny sposób na spędzenie czasu,
i ja i córka nawiązałyśmy nowe przyjaźnie, czuję, że jestem
w formie.”
(Ola- mama Kalinki)
„…Nie tylko ja uwielbiam te zajęcia.... Uwielbia też
towarzystwo innych maluchów. Wydaje mi się, że dzięki
temu, że podpatruje inne dzieci, szybciej się rozwija.”
(Ewelina - mama Stasia)

Kim jesteśmy:
Fundacja My To Mamy zajmuje się aktywizacją i integracją mam, zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i niepełnosprawnymi, a także samotnych Mam. Aktywizacja
w głównej mierze opiera się na organizacji zajęć ruchowych dla Mam z dziećmi m.in. aerobik, step, aktywny
spacer, nordic walking, aqua aerobik, a także klubów
rodzica oraz pikników rodzinnych. Naszym celem jest
nawiązanie i pogłębianie więzi na linii matka-dziecko,
matka-matka, dziecko-dziecko, co można osiągnąć
poprzez wspólną aktywność fizyczną. Założycielkami
fundacji „My ToMamy” są cztery aktywne mamy Sylwia
Shrestha, Ewelina Patoleta, Agata Kozak, Joanna
Bortkiewicz. Wierzą one, że aktywna i szczęśliwa mama
to szczęśliwe dziecko.
Nasze plany:
Mamy wiele planów i marzeń, głównie związanych
z uświadamianiem przyszłych Mam, że macierzyństwo
to wyjątkowy i inspirujący czas, który można spędzać
aktywnie w gronie innych mam i dzieci - zyskują na tym
i mamy i dzieci.
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Fundacja RC
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
www.fundacjarc.org.pl
biuro@fundacjarc.org.pl
tel. 58 344-40-39
kontakt: Magdalena Sobiczewska

Nasza oferta:
Pozarządowe Biuro Rachunkowe
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych powołaliśmy Pozarządowe Biuro Rachunkowe, oparte na naszym 20 letnim doświadczeniu.
Zapewniamy kompleksową obsługę księgowa organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym, świadczoną na najwyższym poziomie.
Do wszystkich naszych klientów podchodzimy indywidualnie oferując usługę szytą na miarę każdej organizacji.
Nasza profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczeniem pracy w III sektorze z pewnością sprosta Państwa
oczekiwaniom.
Oferujemy:
•
obsługę księgową,
•
kadry i płace,
•
rozliczanie projektów,
•
okazjonalną pomoc finansowo-księgową.
Wizyty studyjne
Promując dobre praktyki aktywności obywatelskiej
na Pomorzu organizujemy tematyczne wizyty studyjne
dopasowane do Państwa potrzeb. Jeśli chcą Państwo
poznać pomorskie organizacje pozarządowe ich specyfikę zakres działania oraz innowacyjne pomysły
rozwiązywania problemów społecznych zapraszamy
do kontaktu.
Nasze wizyty organizujemy kompleksowo, zapewniając
program merytoryczny, atrakcje, nocleg, transport oraz
wyżywienie. W pierwszej kolejności korzystamy z usług
pomorskich podmiotów ekonomii społecznej, budując
społecznie odpowiedzialny rynek.
Dla pomorskich organizacji organizujemy wizyty studyjne na terenie całej Polski i nie tylko, korzystając z sieci naszych rozległych kontaktów. Chcą Państwo poznać
praktyki pracy społecznej w Łodzi, Krakowie czy Belfaście - zorganizujemy taki wyjazd załatwiając wszystkie formalności.
Wystarczy napisać lub zadzwonić
biuro@fundacjarc.org.pl
58 344-40-39
Specjalistyczne szkolenia odpłatne
Na bazie ponad dwudziestoletnich doświadczeń organizacji i realizacji szkoleń dla różnych grup społecznych
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(liderzy i działacze organizacji, pracownicy samorządowi
i socjalni, nauczyciele itp.) przygotowaliśmy propozycje
odpłatnych szkoleń specjalistycznych.
Na bazie wysokokwalifikowanego zespołu trenerów
ekspertów w danym obszarze tematycznym pragniemy
zaoferować Państwu katalog szkoleń, które rzadko znajdują się w nieodpłatnej ofercie edukacyjnej.
Są to m.in. szkolenia w następujących tematach:
•
Planowanie skutecznych projektów społecznych.
•
Budowanie wizerunku organizacji pozarządowej.
•
Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej.
•
Planowanie działań fundraisingowych w organizacji.
•
Standaryzacja i certyfikacja działań społecznych.
•
Przygotowanie organizacji do audytu / kontroli.
•
Modelowa ewaluacja i monitoring działań społecznych.
Każde szkolenie prowadzone będzie zgodnie ze standardem sieci SPLOT. Wszystkie szkolenia prowadzone
będą w formule praktycznych warsztatów z elementami
prelekcji. Koszty każdego z ww. szkoleń będą niezwykle
konkurencyjne w stosunku do stawek komercyjnych firm
szkoleniowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają każdorazowo materiały
szkoleniowe i certyfikat ukończenia określonego kursu.
Kim jesteśmy:
Jesteśmy organizacją pozarządową, której funkcjonowanie ogniskuje się wokół wspierania innych organizacji pozarządowych w rozmaitych formach oraz pobudzania form aktywności obywatelskiej. Obszarem
naszego działania jest przede wszystkim województwo
pomorskie Przyświeca nam motto „Mobilizuj lecz nie organizuj”.
Nasze plany:
Dalsze wzmacnianie sektora obywatelskiego w woj. pomorskim ale także coraz śmielsze podejmowanie działalności gospodarczej w celu uniezależniania się od środków publicznych.

Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych FREE
ul. Dyrekcyjna 7, 80-852 Gdańsk
biuro@free-gda.pl
tel. 58 305-23-25
kontakt: Damian Mucha

Nasza oferta:
Fundacja Rozwiązań Eko-Energetycznych (FREE) jest
podmiotem powołanym na mocy uchwały Rady
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza do działań
edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, w celu
popularyzacji eko-energetyki. FREE podejmuje szeroko
zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania źródeł OZE w planach inwestycyjnych JST, podmiotów komercyjnych i osób fizycznych,
a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze
źródeł konwencjonalnych.
1.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

”Zdrowy” lobbing eko-energetyczny - wpływa na
kształt prawa energetycznego i prawa ochrony
środowiska. Dotyczy przedstawicieli przemysłu,
związków władz samorządowych, pozarządowych
organizacji o charakterze eko-energetycznym.
Doradztwo w dziedzinie rozwiązań eko-energetycznych:
Analiza potrzeb eko-energetycznych, ocena problemu i przygotowanie raportu stanu aktualnego oraz
propozycja eko-modernizacji istniejących Inwestycji.
Ekonomiczno-energetyczna ocena przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i remontowych.
Audyt, certyfikacja energetyczna.
Przygotowanie projektów eko-energetycznych wg.
wymaganej dokumentacji.
Obsługa podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz innych
programów pomocowych.
Wsparcie i doradztwo we wdrażaniu nowoczesnych
eko-technologii.
Transfer wiedzy i technologii na płaszczyźnie specjalistycznych doświadczeń krajowych i zagranicznych, eko-design - doradztwo.
Szkolenia z zakresu szeroko pojętej sztuki upcyklingu.

Kim jesteśmy:
Potencjał Fundacji FREE opiera się o szereg zrealizowanych za pomocą sprawdzonego zespołu specjalistów w zakresie energetyki i efektywności energetycznej, eko-marketingu, konsultacji i dialogu społecznego oraz organizacji i zarządzania zadań i projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych, regionalnych
i centralnych oraz funduszy UE. Działania o charakterze
regionalnym jak i ogólnopolskim pokazują skale naszych
możliwości.
Nasze biura, w których koordynujemy działania znajdują
się siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
w Gdańsku (www.rigp.pl) oraz w Pomorskim Parku
Naukowo – Technologicznym w Gdyni (www.ppnt.pl).
Nasze plany:
Rozwój Fundacji i jeszcze szersze rozpowszechnienie
rozwiązań eko-energetycznych.

Koordynacja eko-energetycznych projektów inwestycyjnych.
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Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
www.inkubatorstarter.pl
biuro@inkubatortarter.pl
tel. 58 731-65-65
kontakt: Bartosz Wojtasiak

Nasza oferta:
Starter to przestrzeń, wiedza i networking. To społeczność. Starter zmienia przyszłość i sposoby myślenia
kreując przyszłych zwycięzców – od przedszkolaków
do przedsiębiorców. Ze Starterem rozwój jest prostszy
i szybszy niż w pojedynkę.
Starter zwiększa szanse na sukces startupów, inspirując nieszablonowe myślenie i kreatywność już od najmłodszych. Coworking, biura dla młodych firm i dla tych
dojrzałych rynkowo, miejsce na kameralne spotkania
i duże konferencje, a także klimat Crazy Room.
I to wszystko w jednym Starterze czeka na Ciebie!
Jeśli potrzebny Ci tylko adres dla firmy – mamy wirtualne
biuro! Warsztaty kreatywne, szkolenia biznesowe,
doradztwo, coaching, a może spotkania pozwalające
na wymianę doświadczeń? To, i wiele więcej w ramach
zastrzyku wiedzy oferowanego przez Starter. Nie szukaj
przypadkowych ofert. Przekonaj się, że warto wiedzieć
więcej!
Wydarzenia rozbudowujące sieć kontaktów biznesowych, których każdy przedsiębiorca niezaprzeczalnie
potrzebuje. Oferujemy nie tylko nowe kontakty, ale
przede wszystkim szansę na biznesowy rozwój dzięki ich
pozyskaniu. Dołącz do twórczej społeczności Startera!
Rozwijamy kreatywność i przedsiębiorczość począwszy
od przedszkolaków, inicjujemy innowacyjne działania
edukacyjne, akcelerujemy start-upy!
Mówią o nas:
Paweł Adamowicz Prezydent Gdańska
„Zapraszam każdą z Was i każdego z Was do podjęcia
ryzyka, do podjęcia wyzwania stanięcia na własnych
nogach. Korzystajcie z pomocy wyjątkowych fachowców
ze Startera. Pomogą Wam przemknąć przez wszystkie
labirynty przepisów i wyzwań wolnego rynku.”
Rafał Janik 140 Media
„Świetne miejsce, świetne podejście do biznesu kreatywnego. Bardzo dobra inicjatywa w Gdańsku. Nikt nie
organizuje takich spotkań jak Starter!”
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Kim jesteśmy:
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter został
założony przez Miasto Gdańsk i jest prowadzony przez
dynamiczny zarząd, wspierany przez radę programową.
Nasze plany:
Wpłynąć pozytywnie na rozwój Gdańska i specjalnie
młodzieży i dzieci.

Instytut Dobrej Edukacji
ul. Chłopska 64, 80-350 Gdańsk
www.dobraedukacja.edu.pl
biuro@dobraedukacja.edu.pl
tel. 609-916-501
kontakt: Katarzyna Kichler, dyrektor Instytutu

Nasza oferta:
Instytut Dobrej Edukacji to zespół placówek:
poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki kształcenia ustawicznego i placówki doskonalenia nauczycieli.
Zajmuje się wypracowywaniem oraz upowszechnianiem
nowatorskich i efektywnych rozwiązań organizacyjnoprogramowych służących dobrej edukacji.
Stawia na doradztwo edukacyjno-zawodowe adresowane zarówno do młodzieży, jak i do osób dorosłych.
Z Instytutem współpracuje zespół doświadczonych pracowników akademickich, zajmujących się badaniami
edukacyjnymi oraz twórczych nauczycieli.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
•
Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
•
Udziela wsparcia przy planowaniu rozwoju zawodowego, warsztatów motywacyjnych, a także diagnozy,
konsultacji, terapii i psychoedukacji.
•
Wystawia opinie m.in. dotyczące wczesnego wspomagania, dojrzałości szkolnej, dysleksji, edukacji domowej.
•
Prowadzi terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną.
•
Oferuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla
dzieci, młodzieży i rodziców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Oferta skierowana jest do dzieci, rodziców i nauczycieli,
prowadzących szkoły, przedszkola i ich dyrektorzy, organizatorzy alternatywnej edukacji, przedsiębiorcy, wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i rozwojem osobistym.
Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” tworzą rodzice
i nauczyciele z wieloletnim stażem.
Nasze plany:
Wspólnie chcemy tworzyć i upowszechniać nowatorskie
i efektywne sposoby służące dobrej edukacji. Budujemy
i rozwijamy sieć innowacyjnych szkół przyszłości w całej
Polsce.

Centrum Kształcenia Ustawicznego
•
Rozwija koncepcję dobrego doradztwa edukacyjnozawodowego dla młodzieży i dorosłych, także dla
osób z niepełnosprawnościami.
•
Przygotowuje ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla młodzieży i dorosłych, we współpracy
z zainteresowanymi przedsiębiorcami.
•
Przygotowuje ofertę różnych kursów językowych
i komputerowych, sformatowaną pod kątem potrzeb
różnego rodzaju klientów.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
•
Przygotowuje zainteresowane środowiska do tworzenia i prowadzenia kolejnych Akademii Dobrej
Edukacji, realizujących Program Dobrej Edukacji.
•
Zajmuje się ewaluacją i porządkowaniem dokumentów programowych – wszystkich elementów
Programu Dobrej Edukacji, realizowanego w Akademiach Dobrej Edukacji.
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Instytut Metropolitalny
al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
www.im.edu.pl
biuro@im.edu.pl
kontakt: Jakub Szlachetko

Nasza oferta:
jest odpowiedzią na potrzebę doradztwa eksperckiego
w zakresie kształtowania otoczenia prawnego wokół
metropolii. W jej ramach oferujemy następujące usługi:
Audyt standaryzacyjny
Usługa polega na badaniu sposobu funkcjonowania
instytucji we wskazanym obszarze działania, a następnie
weryfikacji zgodności z określonym standardem. Efektem
analizy jest raport, jak również wytyczne. W ofercie
znajdują się audyty prawne, partycypacyjne i jawnościowe.
Sporządzanie projektów aktów normatywnych i uzasadnień do nich
W ramach usługi Instytut sporządza zarówno tezy
do aktów normatywnych, jak i gotowe pod względem konstrukcyjnym i redakcyjnym projety aktów wraz
z uzasadnieniami, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Usługa obejmuje konsultacje projektu aktu
ze społecznością lokalną oraz zainteresowanymi środowiskami.
Studia post-legislacyjne (ocena skutków regulacji)
Usługa polega na przeprowadzeniu prac badawczych
w zakresie skutków obowiązywania aktów normatywnych. Badania obejmują skutki regulacji w sferze
systemu prawnego, gospodarki, finansów publicznych,
rozwoju regionalnego, rynku pracy i polityki społecznej.
Opinie eksperckie
Usługa obejmuje opracowywanie opinii w przedmiocie wskazanych problemów lub zjawisk. Mogą one
przybierać postać: analiz, studiów, ekspertyz, raportów,
rekomendacji.
Konsultacje społeczne
Instytut oferuje organizację zróżnicowanych pod względem metodologicznym form dialogu pomiędzy organami władzy publicznej a społecznością lokalną lub grupą
społeczną (np. panele dyskusyjne, grupy fokusowe, sądy
obywatelskie, dyskusje publiczne, wysłuchanie publiczne, zajęcia warsztatowe).
Usługa obejmuje obsługę różnych sfer życia publicznego
oraz zadań (np. planowania przestrzennego, ochrony
zabytków, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej).
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Konferencje naukowe, seminaria eksperckie
Instytut organizuje konferencje naukowe i seminaria
eksperckie na ustalony temat. Usługa obejmuje,
w zależności od potrzeb, następujące świadczenia:
(1) organizację sali, (2) obsługę merytoryczną konferencji/seminarium (moderację, ustalenie listy gości i zaproszenie prelegentów), (3) redakcję publikacji podsumowującej (książki, raportu, broszury), (4) promocję
wydarzenia (opracowanie graficzne, założenie i moderację strony internetowej lub portalu społecznościowego),
(5) obsługę techniczną.
Odbiorcami naszych usług są przede wszystkim jednostki
samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe,
ale też jednostki prywatne, przedsiębiorstwa zainteresowane profesjonalnym, wyspecjalizowanym doradztwem
i obsługą ekspercką.
Kim jesteśmy:
Jesteśmy think-tankiem, mającym status organizacji
pożytku publicznego, specjalizującym się w problematyce
organizacji i funkcjonowania samorządu
terytorialnego oraz obszarów metropolitalnych. Powstaliśmy z myślą o przyszłości. Uważamy, że w związku
z postępującą urbanizacją konieczne jest podejmowanie działań, które będą miały na celu zwiększenie
zasobu wiedzy przedstawicieli różnych środowisk
i wdrażanie racjonalnych rozwiązań.
Nasze plany:
IM jest projektem długofalowym. Myślimy o nim w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Chcemy sprzyjać integracji
przedstawicieli różnych środowisk, tak by szeroka wymiana myśli umożliwiła osiągnięcie efektu synergii i sprzyjała
kształtowaniu dobrych praktyk.
Założyciel: Jakub Szlachetko

Lilavati Fundacja Rozwoju Nauki i Gospodarki
ul. Myśliwska 70, 80-283 Gdańsk
www.fundacjalilavati.pl
biuro@fundacjalilavati.pl
tel. 58 535-55-75
kontakt: Leszek Miazga

Nasza oferta:
•
Organizacja i koordynacja szkoleń i warsztatów
z zakresu opracowywania dokumentów aplikacyjnych do centralnych i regionalnych programów
operacyjnych oraz programów Komisji Europejskiej.
•
Doradztwo i współpraca w zakresie finansowania
działalności gospodarczej z bezzwrotnej pomocy
publicznej, w tym dotacji z UE i dostępnych Mechanizmów Finansowych (EOG, Szwajcarski Mechanizm
Finansowy, Norweski Mechanizm Finansowy).
•
Opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności zarówno dla przedsiębiorców, jak i JST w tym
spełniających wymogi określone przez regulacje
dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego.
•
Przygotowywanie opinii, analiz, raportów i ekspertyz z zakresu współpracy publiczno-prywatnej,
komercjalizacji wyników badań naukowych, pozyskiwania finansowania projektów.

Kim jesteśmy:
Jesteśmy fundacją działającą na styku biznesu i nauki,
wsperającą przedsiębiorców i naukowców w komercjalizacji ich pomysłów i wyników badań. Wspomagamy
rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wysoki stopień konkurencyjności, zarówno na rynkach lokalnych,
jak i międzynarodowych. Dostarczamy wiedzy niezbędnej do realizacji potencjału komercyjnego i edukacyjnego
zainteresowanych podmiotów, promując przy tym
rozwój kultury, nauki i sztuki. Wśród założycieli znajdują
się osoby aktywne społecznie i gospodarczo.
Z doświadczeniem w projektach prawnych i dofinansowanych z zakresu UE. Praktycy z doświadczeniem
przy średnio i wielkoskalowych projektach z różnych
obszarów.
Nasze Plany:
Pomoc oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi,
bądź zamierzającymi prowadzić działalność w oparciu
o nowoczesne technologie, oraz poszukującymi finansowania z wykorzystaniem pomocy publicznej.
Ciągle poszerzamy zakres swojej działalności, współpracując z instytucjami nauki oraz biznesu i tworząc otoczenie niezbędne dla komercjalizacji wyników badań
i wsparcia innowacyjnej gospodarki. Pragniemy stać się
liderem wśród partnerów dla organizacji, które poszukują możliwości bezzwrotnej pomocy publicznej, a także
szans rozwoju na dotychczasowych lub nowych rynkach.
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Pozytywna Szkoła Podstawowa
ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk
azaliowa@pozytywneinicjatywy.pl
www.azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl
tel. 58 341-25-06
kontakt: dr Piotr Szeląg

Nasza oferta:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama
Rybickiego w Gdańsku prowadzona jest przez Pozytywne
Inicjatywy - Edukacja sp. z o.o., we współpracy z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o. oraz Fundacją
Polska Akcja Humanitarna. Jest pierwszą w Polsce publiczną, bezpłatną, obwodową szkołą prowadzoną przez
inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.
Jest jedyną placówką publiczną w naszym kraju, w której
wszyscy uczniowie objęci są zajęciami z dwóch dodatkowych ścieżek edukacyjnych - edukacji globalnej oraz
edukacji kreatywnej (kodowanie, robotyka, eksperymenty).
Nasza filozofia edukacyjna opiera się na zasadzie
dostarczania uczniom odpowiednich i wielorakich
bodźców, które pobudzają ciekawość i zaangażowanie.
W ten sposób następuje rozwój wiedzy i umiejętności.
•
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w szkole wprowadzona jest kontrola dostępu – każdy
uczeń otrzymuje indywidualną kartę elektroniczną,
która umożliwia wejście do szkoły. W szkole zainstalowane są bramki. Wejścia i wyjścia są rejestrowane
przez system informatyczny.
•
W szkole obowiązuje strój szkolny, który zwiększa
poczucie przynależności do grupy, wyrabia nawyki,
uczy samodyscypliny i dystansu wobec otaczającej
rzeczywistości, likwiduje widoczne w ubiorze różnice
w zamożności rodziców.
•
Na wszystkich poziomach edukacji istnieją klasy
dwujęzyczne, w których obok języka angielskiego,
uczony jest język hiszpański bądź niemiecki.
•
Stworzona jest internetowa platforma dla uczniów
i rodziców. Jest to rozwinięciem klasycznego dziennika elektronicznego o możliwość wysyłania listów
do rodziców, kontaktów między rodzicami, zawiadamiania o ważnych wydarzeniach z życia szkoły oraz
sprawdzania obecności uczniów na zajęciach.
•
Sport odgrywa istotną rolę w życiu szkoły. Zorganizowana jest „Szkoła pod żaglami”, bazująca
na sprzęcie żeglarskim posiadanym przez Pozytywne Inicjatywy. Zajęcia odbywają się zarówno
w ramach zajęć wychowania fizycznego, jak i w formie zajęć dodatkowych.
•
Normą w szkole jest cotygodniowy list do rodziców
od dyrekcji placówki lub wychowawcy. W liście informuje się, co ciekawego wydarzyło się w szkole
i czego można spodziewać się w kolejnym tygodniu
nauki.
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W klasach 1-3 lekcje wychowania fizycznego i informatyki prowadzą zamiast wychowawców odpowiednio nauczyciele wychowania fizycznego
i nauczyciele informatyki.
W szkole, oprócz standardowego wyposażenia, zorganizowana jest „przestrzeń kreatywna”, która na co
dzień pełni rolę świetlicy dla uczniów.
W ramach opieki i zajęć poza lekcyjnych, uczniowie
uczestniczą w szerokiej gamie, kół zainteresowań
i zajęć dodatkowych takich jak np.: plastyczne,
teatralne, matematyczne, polonistyczne, informatyczne, logopedyczne, korekcyjne, wyrównawcze,
sportowe.
W ramach zajęć wychowania fizycznego, wszyscy
uczniowie klas I-VI mają 1 godzinę zajęć na przyszkolnym basenie.
Szkoła organizuje również szereg cyklicznych zajęć,
skierowanych do rodziców w ramach Otwartej
Szkoły dla Rodziców, oraz spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach edukacji obywatelskiej.

Kim jesteśmy:
Ekipą pedagogów i rodziców, poszukujących nowej
jakości w edukacji i przyszłości młodego pokolenia.
Nasze plany:
Rozwój szkoły podstawowej.

Project Management Institute Gdańsk Branch
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
gdansk@pmi.org.pl
tel. 606-916-323
kontakt: Przemysław Kotecki

Nasza oferta:
PMI to wiodąca międzynarodowa organizacja non-profit,
zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Gdański Oddział PMI założony został w 2004 roku
i od tego momentu prężnie działa na terenie Trójmiasta,
aktywnie angażując się w projekty lokalne oraz
samodzielnie rozwijając własne inicjatywy. Regularnie
prowadzimy otwarte seminaria oraz warsztaty w tematyce zarządzania projektami.
Do najważniejszych projektów własnych zaliczyć można
organizowany dwa razy do roku charytatywny obóz
English Summer & Winter Camp, międzynarodową
konferencję New Trends in Project Management,
PM@Schools – nauka zarządzania projektami w szkołach
(dzieci i młodzież) oraz NTPM Academy – program dedykowany rozwojowi projektów wśród przedsiębiorców.

Kim jesteśmy:
Jesteśmy organizacją non-profit. Zrzeszamy wokół siebie
entuzjastów zarządzania projektami, wspieramy biznes
i naszych sympatyków wymieniając się przy tym
doświadczeniami oraz tworząc nowe szanse i wyzwania
dla PMów. Organizacja globalnie istnieje od 1969 roku.
W Gdańsku założona przez Piotra Plewińskiego (pierwszy
Prezes) z zespołem i sukcesywnie rozwijana.
Nasze Plany:
Dążymy do nieustannego rozwoju, jesteśmy otwarci na
nowe pomysły i realizacje ciekawych projektów.

Nasza oferta kierowana jest do kierowników projektów,
zarówno tych bardzo doświadczonych, jak i tych stawiających pierwsze kroki, czy też osób, które na poważnie
pragną rozpocząć karierę w świecie zarządzania projektami. Łącznie około 100 wolontariuszy pracuje w ciągu roku
przy organizacji naszych wydarzeń. Nasza organizacja nie
ogranicza się do żadnej kategorii wiekowej, prowadzimy
projekty dedykowane dzieciom z domów dziecka –
dwutygodniowy obóz językowy English Summer/Winter
Camp, jak i konferencję organizowaną dla kierowników
projektów, gdzie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia międzynarodowych ekspertów, zdobyć nową wiedzę
i poznać ludzi z wielu branż.
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Kuchnia Rosyjska Restauracja
ul. Długi Targ 11, 80-958 Gdańsk 50 skr.329
www.kuchnia-rosyjska.aleks.pl
tel. 603-139-360
kontakt: Krzysztof Kobyliński

Nasza oferta:
Restauracja „Kuchnia Rosyjska” to świadectwo kultury
kulinarnej dawnej Rosji. Bliny, pielmieni, solanki, kurniki,
garnuszki, pierożki ale również kawior i zmrożona rosyjska wódka. Każda potrawa ma swoją historię i recepturę
zgodną z wielowiekową tradycją.
Promujemy również kuchnię regionalną.
Car Piotr I bywając w Gdańsku bardzo cenił sobie gęsinę
i baraninę. Nasze dania z pomorskiej gęsi owsianej uzyskały certyfikat Pomorskiego Dziedzictwa Kulinarnego.
Wybornie smakują popijane warzonym wg. dawnej
receptury Piwem Starogdańskim.
Wystrój z elementami tradycyjnego rękodzieła artystycznego wraz z muzyką rosyjską dopełnia niepowtarzalną
atmosferę tego miejsca.
W każdą sobotę można potańczyć na parkiecie, jak za
dawnych lat, przy akompaniamencie zespołu.
W sezonie otwieramy letni ogródek z najpiękniejszym
widokiem na Ratusz, Dwór Artusa i Studnię Neptuna..
Zapraszamy na firmowe i rodzinne imprezy, biesiady,
degustacje, spotkania w gronie do 50 osób, Świadczymy
usługi cateringowe na miejscu i w terenie, dostosowując menu do upodobań klienta. Obsługujemy wycieczki,
grupy turystyczne. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania
kulinarne i chętnie bierzemy w nich udział. Zdobyliśmy
dwukrotnie „Koronę Smakosza”. Nasi klienci pamiętają
i wracają do nas ze względu na jakość, oryginalność
potraw i słowiańską duszę .
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Kim jesteśmy:
Kuchnię Rosyjską prowadzi podmiot ekonomii społecznej spółka z o.o non profit, która zyski przekazuje na
działalność organizacji pozarządowych w tym Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków z siedzibą w Gdańsku.
Nasze plany:
Dalej rozwijać działalność Kuchni Rosyjskiej, umożliwiając w ten sposób skuteczne działania Fundacji Ochrony
Zabytków w Gdańsku oraz innym podmiotom.

So Stay Hotel City & Buissnes***
ul. Kartuska 18, 80-104 Gdańsk
www.sostayhotel.pl
info@sostayhotel.pl
manager@sostayhotel.pl
tel. 58 506-53-33
kontakt: Małgorzata Gojło-Kaligowska

Nasza oferta:
Hotel So Stay City & Business*** znajduje się w samym
centrum Gdańska, blisko najważniejszych atrakcji historycznych i kulturalnych.
Nasze atuty to:
•
17 klimatyzowanych pokoi, gwarancja kameralnej
atmosfery.
•
Sala szkoleniowa – możliwość organizacji spotkań
dla wielu osób.
•
Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego
hotelu.
•
Idealna lokalizacja – bliskość lotniska i najważniejszych gdańskich atrakcji, w bezpośrednim
sąsiedztwie środków komunikacji miejskiej oraz
w pobliżu dworca PKP i PKS.
12 min. pieszo od Starego Miasta (1 km),
13 min. pieszo od dworca PKS (1,1 km),
14 min. pieszo od dworca PKS (1,2 km).
•
Bogata oferta usług dodatkowych – w trosce o komfort pobytu naszych Gości.
•
Restauracja So Eat i bar – menu na bazie regionalnych składników, od sprawdzonych dostawców.
•
Szef Kuchni poleca tradycyjne dania kuchni polskiej
w nowoczesnym wydaniu. Bogata oferta usług
gastronomicznych: śniadania biznesowe, lunche,
a la carte, catering.
•
Działanie w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
Hotel So Stay to doskonały wybór dla osób podróżujących zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych. Gości podróżujących biznesowo docenią 24
godzinny serwis concierge, business corner z dostępem
do komputera, skanera i drukarki oraz bezpłatny dostęp
do Internetu na terenie całego obiektu. Osoby podróżujące w celach turystycznych docenią kameralną
atmosferę hotelu, bliskość Starego Miasta Gdańska,
licznych restauracji i atrakcji kulturalnych.

Kim jesteśmy:
Fundacja Innowacji Społecznej, organizacja działająca
w sferze przedsiębiorczości społecznej, wspierająca edukację i rozwój aktywności zawodowej młodzieży, mającej
utrudniony start w dorosłość.
Jesteśmy pierwszym w Polsce hotelem odpowiedzialnym społecznie – wspieramy młodych ludzi znajdujących
się w trudnej sytuacji, w rozpoczęciu kariery zawodowej.
Hotel jest miejscem praktyk, staży, pierwszej pracy dla
osób rozpoczynających karierę zawodową. Korzystając
z usług hotelu i restauracji wspierasz edukację młodzieży
wkraczającej na rynek pracy.
Nasze Plany:
Misją hotelu So Stay jest spełnianie oczekiwań naszych
Gości oraz dostarczanie wysokiej jakości usług.
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Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i rehabilitacji
SPIR
ul. Batorego 12, Gdańsk 80-251
www.spir.org.pl
spir.biuro@gmail.com
tel. 58 344-09-53
kontakt: Jolanta Łaukajtys

Nasza oferta:
•
Rękodzieło wykonane przez osoby niepełnosprawne
np.: gadżety reklamowe z logo firmy, pamiątki
z Gdańska, dekoracje i ozdoby całoroczne, witraże,
biżuteria, kartki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe, ikony wykonane techniką decoupage.
•
Warsztaty z technik artystycznych prowadzone przez
osoby niepełnosprawne przy wsparciu instruktorów
np. warsztaty z techniki decoupage i filcowania na
mokro oraz cardmaking.
•
Animacja czasu wolnego dla dzieci.
•
Prowadzenie zajęć artystycznych, ruchowych dla
dzieci. Przy wsparciu instruktorów w rolę prowadzących wcielają się osoby niepełnosprawne.
Stowarzyszenie prowadzi:
•
Warsztat Terapii Zajęciowej
•
Klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku
•
Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
•
Miejsca hostelowe na Osiedlu Sitowie
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Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji jest
organizacją działającą na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Nasze plany:
Naszą misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych,
chorujących i starszych w pokonywaniu trudności oraz
podnoszenie jakości ich życia.

Fundacja Permakulturalni
ul. Wyspiańskiego 23, 83-000 Pruszcz Gdański
fundacja@permakulturalni.org
www.permakulturalni.org
tel. 518-722-133
kontakt: Andrzej Bogacki

Nasza oferta:
Ręcznie wykonane wysokogatunkowe mydełka ozdobne.
Jest to ekskluzywny wyrób na bazie gliceryny roślinnej,
wzbogacony naturalnymi składnikami i olejkami eterycznymi. Każde mydełko jest unikatowe i niepowtarzalne.
Nasze mydełka tworzymy z pasją i radością, polecamy je
szczególnie jako prezent dla wyjątkowych osób. Na specjalne zamówienie możemy wykonać mydełko z ulubionych składników osoby która zostanie obdarowana,
gotowe mydełko starannie pakujemy.
Kolorowa biżuteria sutasz
Naszą biżuterię kreujemy indywidualnie, gdyż każdy
wyrób ma swój charakter i cechy które powinny harmonizować się z właścicielką. Proces jej tworzenia jest fascynujący, od dobrania odpowiednich kamieni i wybrania
kolorów, przez wielogodzinne zszywanie ze sobą mieszkanki składników. Efektem końcowym są przepiękne
kolczyki, kolie, opaski, bransoletki, wisiorki, naszywki na
torebki czy nawet maski karnawałowe. Biżuteria jaką
mamy do zaoferowania robiona jest głównie na zamówienie.

Kim jesteśmy:
Permakulturalni to otwarte środowisko ludzi dysponujących zapleczem technologicznym, wiedzą i pomysłami.
Inicjujemy procesy społeczno-gospodarcze umożliwiające społeczności lokalnej oszczędność pieniędzy i czasu
w dbałości o środowisko i zdrowie.
Nasze Plany:
Utworzenie tematycznej EKO-OSADY i Studia Telewizji
Internetowej.
Ich celem będzie promocja działań w zakresie ochrony
środowiska naturalnego i ekologii poprzez edukację
i promocję zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą.

Fab Lab Pruszcz
To przyjazne środowisko dla entuzjastów nowych technologii, którzy chcą rozwijać swoje pasje. Udostępniamy
mieszkańcom drukarkę 3D do prototypowania urządzeń
oraz do realizacji wizji artystycznych. Dysponujemy pracownią artystyczną, w której realizujemy nasze projekty.
Warsztaty, szkolenia i akcje społeczne:
Przekazujemy wiedzę z zakresu technologii „Zrób To
Sam”, sztuki, ekologii, zdrowia. Otwieramy ludziom oczy
na wiedzę, której nie zdobędą w szkole.
Odbiorcami są osoby indywidualne i lokalni przedsiębiorcy.
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Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne
Cytawa Power
ul. Czarnieckiego 99, 83-000 Pruszcz Gdański
www.cytawapower.org
cytawapower@gmail.com
tel. 509-655-839
kontakt: Tomasz Poniatowski

Nasza oferta:
Stowarzyszenie jako podmiot ekonomii społecznej wykorzystuje potencjał lokalnych artystów i społeczników,
w celu zróżnicowania źródeł dochodów na realizację
celów statutowych.
Zajmujemy się organizacją:
1. koncertów,
2. festynów i wszelakich eventów artystycznych,
3. wystaw, wernisaży i pokazów,
4. warsztatów z wielu dziedzin m.in.:
•
rękodzieła,
•
fotografii,
•
malarstwa,
•
wizażu,
•
muzycznych,
•
ekologicznych,
•
imprez integracyjnych,
•
konferencji, debat oraz szkoleń,
•
turystyki aktywnej,
•
gier miejskich.
Posiadamy zaplecze techniczne, lokalowe oraz gastronomiczne.
Nasi klienci:
Nasza oferta jest kierowana to wszystkich grup wiekowych, chcących obcować z kulturą, sztuką i nauką.
Podczas realizacji projektów kierujemy się głównie zadowoleniem klienta. Każdy produkt jest tworzony indywidualnie w oparciu o oczekiwania klienta.
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Kim jesteśmy:
Nasze zasoby kadrowe to obecnie ponad 20 członków
dysponujących: wiedzą w zakresie organizacji imprez
masowych, doświadczeniem managerskim, umiejętnością prowadzenia szkoleń, warsztatów, dużym potencjale artystycznym oraz rozmaitym wykształceniem. Przy
organizacji wydarzeń współpracujemy z wieloma artystami i ekspertami.
Nasze Plany:
Kluczowe zagadnienia dotyczące naszej działalności
są dwa: konsolidacja środowiska artystycznego oraz
aktywizacja potencjału społeczności lokalnej.
Nasza działalność to tworzenie przestrzeni dla animacji,
rozwoju i integracji mieszkańców Pruszcza Gdańskiego
oraz jego okolic. W praktyce nasza działalność polega
m.in.: na organizacji koncertów, wernisaży, warsztatów,
wykładów, turystyki aktywnej itp.

Fundacja Wspierania Rozwoju i Rodziny WiRR
ul. Argentyńska 2c/1, 81-116 Gdynia
fundacja.wirr@gmail.com
www.facebook.com/fundacjaWiRR
tel. 606-289-270, 504-545-526
kontakt: Marianna Grabowska-Żur, Natalia Daniluk

Nasza oferta:
Naszym celem jest wszechstronna działalność na rzecz
rozwoju i dobrobytu rodziny. Skupiamy się przede
wszystkim na popularyzowaniu i wdrażaniu programów
na rzecz świadomego, odpowiedzialnego rodzicielstwa,
wspieraniu rozwoju na każdym etapie życia. Nasza
działalność statutowa to m.in. tworzenie dzieciom
warunków do budowania poczucia własnej wartości,
rozwijania kreatywności i samodzielności, działania
mające na celu wspieranie rodziców i dzieci w trudnych
sytuacjach, przez świadczenie pomocy psychologicznej
i psychoterapii a także pomoc w budowaniu dojrzałych
relacji rodzinnych.

Kim jesteśmy:
Członkowie i jednocześnie założyciele fundacji to mgr
psychologii, terapeuta TSR, doula oraz mgr ekonomii
- specjalista finansów i rachunkowości, obie doświadczone mamy, liderki dwóch klubów mam w Gdyni.
Nasze plany:
Zmierzamy w kierunku stworzenia żłobko - przedszkola
integracyjnego, z możliwością wczesnego wspierania
rozwoju i poradnią psychologiczną. Dzięki temu będziemy mogli zyskać niezależność finansową na realizację
celów statutowych. Ponadto w miejscu tym będą
odbywać się bezpłatne spotkania (warsztaty) dla małych
dzieci i ich opiekunów. Spotkania te będą dla rodziców
szansą na uzyskanie wsparcia i wiedzy w kwestii rozwoju dziecka,a dla dzieci czasem przyjemnej, wartościowej zabawy wśród rówieśników.
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Witomińska 9, 81-311 Gdynia
www.autyzmcentrum.org.pl
autyzmcentrum@wp.pl
tel. 58 661-71-36
kontakt: Marek Ostrowski

Nasza oferta:
Pracownia Poligraficzna
W Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla
Dorosłych Osób z Autyzmem prowadzonym przez Stowarzyszenie wykonywane są foldery, wizytówki, karty,
zaproszenia oraz plakaty. Z powodzeniem można u nas
także skserować i zbindować konkretną książkę czy publikację. Pracujemy na maszynie Canon IRC 2380i, która
drukuje cyfrowo w trybie CMYK. Maksymalnym formatem
jest u nas wydruk A3. Naszym atutem jest brak „minimalnego zamówienia”. U nas można wydrukować już jedną
sztukę zaproszenia czy karnetu. Kreatywność opiekunów
i ich podopiecznych pozwala na tworzenie różnorodnych
projektów oraz realizację nietypowych zleceń.
Pracownia Ceramiczna
W pracowni swe artystyczne zdolności „szlifują” dosłownie i w przenośni podopieczni korzystający z naszych
zajęć. Dzieła ich rąk są także malowane, ozdabiane
(np. szkliwione) i wypalane w piecu ceramicznym
KITTEC CB Studio-LINE (temp. max. 1320 stopni ).
Pracownia dysponuje wieloma formami gipsowymi,
w tym także formami do wyrobu mis, wazonów czy pater. Pomysłowość opiekunów i ich podopiecznych pozwala na tworzenie nietypowych kształtów szablonów
potrzebnych do realizacji różnych zamówień (np.
ozdobnych magnesów na lodówkę czy podstawek pod
kubki).
Pracownia Biżuterii
Zajęcia w pracowni umożliwiają podopiecznym zarówno rozwijanie sprawności manualnej, jak i doskonalenie
zmysłu estetycznego. Wykonywanie rękodzieła z różnego
rodzaju materiałów (min. modelina, szkło, plastik, sznurek ) pozwala stworzyć oryginalne ozdoby, które swą
wyjątkowość zawdzięczają inwencji twórczej podopiecznych. Jednocześnie, możliwość ekspresji emocji
poprzez dzia-łania artystyczne pełni rolę terapeutyczną.
W efekcie powstaje niepowtarzalny produkt, który może
być wspaniałym upominkiem i niezwykłą pamiątką.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć na naszej
stronie, wizyty w Centrum oraz do zakupów ;)
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Kim jesteśmy:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym jest
organizacją pożytku publicznego. Zostało założone
w Gdańsku w 1991 roku, kiedy osoby z autyzmem nie
były jeszcze objęte żadnymi formami pomocy. Dzięki
wieloletniej działalności Stowarzyszenia ich sytuacja
w województwie pomorskim uległa znaczącej poprawie.
Nasze Plany:
Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie
systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego
dzieciństwa po wiek dojrzały, w ramach programu
Żyć Razem.

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Harcerska 4 , 81-425 Gdynia
www.psouugdynia.org.pl
teatrbro@op.pl
tel. 600-471-930
kontakt: Zbigniew Biegajło

Nasza oferta:
Teatr realizuje przedstawienia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Ofertę kierujemy do szkół, przedszkoli,
ośrodków kultury, instytucji działających w przestrzeni
społeczno-kulturalnej.
Istnieje możliwość zakupu każdego spektaklu z repertuaru teatru. W sprawach cen i warunków technicznych
zapraszamy do kontaktu ze Zbigniewem Biegajło.

Kim jesteśmy:
Teatr Biuro Rzeczy Osobistych istnieje od 1998 roku przy
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Gdyni. Misją teatru jest realizowanie
autorskich projektów o społeczno-artystycznym charakterze, poszukiwanie nowych miejsc i głęboka wiara
w sens spotkania z drugim człowiekiem.
Repertuar:
Miasto moje - przedstawienie poprzez swoją treść,
scenografię i oprawę plastyczną służy umacnianiu
tożsamości regionalnej. Posiada walory edukacyjne
nawiązujące do historii Gdyni i tradycji Kaszub.
Plastyczne obrazy zawierają osobistą percepcję zdarzeń
aktorów. W spektaklu zespół umieścił cząstkę siebie,
nierozerwalnie związaną z miejscami, w których duch
kaszubskiej tradycji odradza się.
W spektaklu Anima aktorzy uwagę kierują do wewnątrz,
ostrożnie manifestując emocje. Podążają za impulsami,
potrzebami. Sztuka uchwycenia emocjonalnej harmonii
paraliżowana jest przez zazdrość, obojętność, lęk.
Osamotnienie okazuję się schronieniem, ale też oczekiwaniem na nowy impuls. Spektakl grany jest w wersji 25
minutowej lub jako dyptyk ok. 40 min.
Rymy Lokomotywy jest spektaklem łączącym zabawę
z poznawaniem sztuki teatru przez najmłodszych.
Przypadkowe spotkanie znajomych na peronie przeradza się w grupowy zachwyt nad mocą i wielkością
lokomotywy. Podróżni wraz z konduktorem bawiąc
się słowami, odkrywają przestrzeń do improwizacji.
Do wspólnej zabawy rymami zespół zaprasza także
publiczność, by wspólnie udać się w podróż…
Rymy Lokomotywy oparty jest na wybranych fragmentach wiersza J. Tuwima.
oraz - spektakl W poszukiwaniu Lajlonii
Otwarte warsztaty teatralne dla grup zorganizowanych.
Nasze plany:
Rozwinąć zawodową działalność aktorów i utworzyć
niezależny podmiot ekonomii społecznej.
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Stowarzyszenie Dzierżążno Dzieciom
ul. Edukacji Narodowej 4a, 83-332 Dzierżążno
www.zkiw.com.pl
dzierzaznodzieciom@gmail.com
tel. 694-469-214
kontakt: Magdalena Wrońska

Nasza oferta:
Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji,
oświaty, wychowania. Prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej. Organizowanie czasu wolnego i różnych
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizowanie
zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych. Wspieranie nauki
języków obcych. Wspomaganie charytatywności oraz
rozwoju wolontariatu. Integrowanie osób niepełnosprawnych. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości.
Nasi klienci:
to uczniowie szkoły podstawowej, przy której działa stowarzyszenie oraz lokalna społeczność. Stowarzyszenie
„Dzierżążno dzieciom” jest młodym stowarzyszeniem,
w skład którego wchodzą rodzice uczniów naszej szkoły
oraz nauczyciele.
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Kim jesteśmy:
Jesteśmy grupą ludzi, która ma mnós-two świetnych
i ciekawych pomysłów.
Naszą założycielką jest Magdalena Wrońska. Wspólnie
z rodzicami uczniów szkoły podstawowej w Dzierżążnie
powołaliśmy stowarzyszenie.
Nasze Plany:
Pozyskiwanie środków materialnych na statutową
działalność Stowarzyszenia. Organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych. Rozwijanie
umiejętności i talentów dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjno – kulturowych
dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie zajęć dodatkowych
z języka angielskiego. Organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Integrowanie osób niepełnosprawnych. Promocję i organizację wolontariatu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz
ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo
gim2.zukowo.pl
spsheweliusz@wp.pl
gim2@zukowo.pl
tel. 58 681-70-50
kontakt: Aleksandra Kobiela

Nasza oferta:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Heweliusz stanowią
nauczyciele i rodzice uczniów Publicznego Gimnazjum
nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie. Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz
szkoły, a także rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci i społeczności lokalnej. Podążając za naszym patronem, pragniemy „zgłębiać
świata tajemnice i zachłannie sięgać gwiazd”. W tym celu
pragniemy wybudować obserwatorium astronomiczne
działające przy naszej szkole, które docelowo służyć ma
uczniom naszej szkoły, ich rodzinom jak i mieszkańcom
gminy Żukowo. Do tej pory otrzymaliśmy dotację na
następujące projekty:
Festyn Rodzinny „Sięgając Gwiazd”
Współfinansowany przez Urząd Gminy Żukowo. Odbył
się 21 lutego 2015 r. i miał a celu zachęcenie rodziców
do spędzenia czasu wspólnie z dziećmi, integrację środowiska lokalnego ale też i pozyskanie funduszy na budowę
obserwatorium astronomicznego.
Komunikacja z gwiazdami
Współfinansowany przez Powiat Kartuski. Projekt skierowany jest do przyszłych pierwszoklasistów i ma na celu
wdrożenie innowacyjnego programu nauczania opartego na wykorzystaniu technologi informatycznej (m. in.
zajęcia z wykorzystaniem tabletów), oswojenie młodzieży
z nową szkołą i kolegami, rozwinięcie u nich umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz wprowadzenie w świat astrofizyki.
Brazylijskie Jiu Jitsu w Gimnazjum
Współfinansowany przez Powiat Kartuski. W ramach projektu zaplanowano zajęcia sportowe dla gimnazjalistów
z elementami sportów walki, zakończone zawodami
w formule brazylijskiego jiu jitsu.
Celem jest propagowanie wśród młodzieży mody na
aktywność oraz pobudzenie w nich pozytywnej rywalizacji sportowej.

SAMORZĄD kontra MY?
Współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt jest kontynuacją wcześniejszej współpracy ze szkołą w Śniatyniu na Ukrainie i zakłada podtrzymanie tej współpracy w przyszłości. Zadanie
publiczne polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wymiany polsko-ukraińskiej. Zaplanowano
8-dniowy pobyt młodzieży ukraińskiej w gminie Żukowo.
Celem jest budowanie kompetencji zespołowych uczniów
oraz przygotowanie uczestników projektu do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
w jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.
W czasie realizacji projektu młodzież polska i ukraińska
będzie używała głównie języka angielskiego.
Nasi klienci:
To uczniowie naszej szkoły, ich rodzice i cała lokalna
społeczność.
Kim jesteśmy:
W grudniu 2013 r. grupa nauczycieli wspierana przez
rodziców postanowiła zacząć działać razem, wykorzystując swój potencjał i pomysły na rzecz uczniów oraz społeczności lokalnej.
Nasze plany:
•
budowa obserwatorium astronomicznego dostępnego dla uczniów, ich rodziców i lokalnych mieszkańców,
•
propagowanie astrofizyki wśród uczniów i społeczności lokalnej.
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Muzeum Kocham Bałtyk
ul. Władysławowska 39, 84-100 Swarzewo
kochambaltyk.com.pl
tel. 696-624-979
kontakt: kontakt@kochambaltyk.com.pl

Nasza oferta:
Muzeum Kocham Bałtyk zaprasza na kolejne wystawy
klocków LEGO®. W tym roku walory edukacyjne naszego
przedsięwzięcia zostały docenione i objęte honorowym
patronatem Biura Rzecznika Praw Dziecka.
W 2015r. gościliśmy NAJWIĘKSZĄ NA ŚWIECIE KOLEKCJĘ
LEGO® SPACE. Ten imponujący zbiór zabrał każdego
marzyciela w świat pozaziemskich przestrzeni. LEGO®
Space to jedna z najbardziej rozbudowanych kolekcji
w historii LEGO. Statki kosmiczne oraz rakiety wyposażone
są w silniki, a astronauci w „profesjonalne” kombinezony,
kaski oraz pojazdy kołowe. LEGO Space to również roboty,
szynowe systemy transportowe zasilane z baterii, specjalistyczne pojazdy oraz bazy kosmiczne. Kolekcja, ta powstawała prawie 40 lat.
Dodatkowo, nie zabrakło tak lubianej przez najmłodszych
makiety kolejowej. Tym razem można wprawić ją w ruch.
Jej trasa wiedzie przez dworzec w Pucku, tuż obok
lokomotywowni, która niegdyś znajdowała się przy
puckim dworcu, miniemy kaszubską parowozownię
z obrotnicą i składem węgla, żeby przystanąć na dworcu
we Władysławowie.
Oczywiście w Muzeum Kocham Bałtyk pojawiły się również morskie akcenty. Na wystawie stoją niszczyciele
z okresu II wojny światowej ORP Błyskawica i ORP Burza.
Ponadto, zobaczyć można makietę przedstawiającą terminal kontenerowy z nabrzeżem i statkami.
Nauka przez zabawę to cel, który przyświeca wielu
naszym działaniom. Wykorzystując szeroką ofertę LEGO
proponujemy grupom zorganizowanym bezpłatne
warsztaty budowania i programowania robotów WeDo.
Pozwolą one na opanowanie podstawowej wiedzy
i umiejętności z zakresu robotyki.
Warto też zatrzymać się obok największego na świecie,
pięciometrowego ludzika. To marynarz z lunetą, który
stoi przed Muzeum Kocham Bałtyk.
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Kim jesteśmy:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy narodziły się z marzeń
i ambicji grupy ludzi pochodzących z powiatu puckiego.
Postanowili oni zmieniać na lepsze swoje otoczenie
i środowisko. Zapragnęli, aby ten region stawał się coraz
bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Po prostu aby żyło się tu lepiej, pozytywniej.
Projektami, z których jesteśmy szczególnie dumni są:
•
Utworzenie sieci ponad 60 żłobków na terenie
całego województwa pomorskiego.
•
Utworzenie sieci 10 przedszkoli na terenie powiatu
puckiego i wejherowskiego.
•
Utworzenie Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego,
w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa
Małe Morze, Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum
Akademickie, Liceum Służb Mundurowych, Technikum Informatyczne.
•
Utworzenie Pozytywnej Szkoły Podstawowej
w Gdańsku.
•
Zbudowanie i prowadzenie Muzeum Kocham Bałtyk.
•
Stworzenie własnej floty jachtów oraz szkoły pod
żaglami.
•
Realizacja cyklicznego projektu “Fala Dobra”.
Nasze plany:
Rozwijać dalej nasze działalności dla jeszcze lepszej
jakości życia wszystkich.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
ul. Lipowa 3, 84-100 Puck
www.ossdelfin.pl
biuro@frkfsporthotel.pl
tel. 58 673-00-80, 606-364-249
kontakt: Violetta Derengowska

Nasza oferta:
FRKF Sporthotel położony jest 60 metrów od brzegu
Zatoki Puckiej. 143 miejsca noclegowe w 54 pokojach
jedno, dwu i trzyosobowych, pokojach typu studio (2+1)
oraz trzech apartamentach.
Aktywnym Gościom i sportowcom oferujemy m.in.:
boisko i wypożyczalnie sprzętu: frisbee, krykiet, boule,
badminton, tenis ziemny, łuki, piłka ręczna, piłka nożna,
siatkówka, judo, unihokej, koszykówka, nordic walking
i wypożyczalnia rowerów.
Zapraszamy grupy i klientów indywidualnych. Oferty
specjalne na stronie www.ossdelfin.pl.
Zapewniamy bezprzewodowy dostęp do Internetu
i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Kim jesteśmy:
Uważamy, że sport i aktywność fizyczna są częścią
dziedzictwa kulturowego, które:
•
Należą do wszystkich i w związku tym każdy, bez
względu na stopień sprawności, płeć, wiek, poziom
zamożności, przynależność etniczną i światopoglądową powinien mieć do nich dostęp, rozumiany
jako możliwość uczestnictwa i rozwoju swoich umiejętności w danej dziedzinie.
•
Stanowią wspólne dzieło zawodników i zawodniczek,
trenerów i trenerek, wolontariuszy i wolontariuszek,
działaczy i działaczek, ochotników i ochotniczek,
kibiców i kibicek, sponsorów i sponsorek, organizatorów i organizatorek, którzy poprzez swoje działanie
i zaangażowanie tworzą przestrzeń istotną w życiu
społecznym ze względu na swój potencjał pozytywnego oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie
publiczne, integrację i aktywność społeczną i obywatelską, gospodarkę oraz kulturę.
Nasze plany:
FRKF swoją misję postrzega jako działanie na rzecz
powszechnej dostępności wszystkich ludzi do tak rozumianej kultury fizycznej.
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Fundacja Sławny Gród
- nie zapomnieć o praojcach
ul. Wejherowska 76, 84-100 Sławutowo
osada@slawutowo.pl
tel. 604-148-233
kontakt: Marcin Selonke

Nasza oferta:
Niedaleko Trójmiasta i kurortów wypoczynkowych
w małej miejscowości Sławutowo, która leży na
obrzeżach Puszczy Darżlubskiej, jest miejsce szczególne
„Osada Sławutowo”.
Jest to rekonstrukcja Osady Średniowiecznej z przełomu
IX-X wieku. Przekraczając jej bramy przenosimy się
w świat naszych praojców. Miejsce to pokaże Wam, jak
dawniej rozwinięte było rzemiosło. Poznasz garncarza,
tkaczkę, piekarza czy zielarza, w towarzystwie których
zwiedzisz 8 chat i zobaczysz, jak żyli i pracowali nasi
przodkowie.
„Osada Sławutowo” pełni funkcję kulturową, edukacyjną
jak i turystyczną. Jedną z form popularyzacji tego miejsca
są zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, jak również
dorosłych.
Organizujemy dla Was żywe lekcje historii tj. warsztaty
rzemieślnicze (garncarstwo, tkactwo, kowalstwo, zielarstwo), a także pokazy kuchni średniowiecznej.
Kultywujemy dawne tradycje i obrzędy aby w jak najbardziej namacalny sposób przybliżyć życie sprzed
tysiąca lat. Zapraszamy Państwa również do organizacji
oryginalnych imprez firmowych, pikników, biesiad, eventów, konferencji.
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Kim jesteśmy:
Pasjonatami średniowiecza, natury i wszystkiego z drzewa, chętni do dzielenia się tymi pasjami z młodzieżą.
Nasze plany:
Rozwinąć działalność grodu jako miejsca kultury, edukacji oraz wzmocnienia tożsamości, poprzez czynny
udział w historycznych zawodach i działaniach.

Fundacja Pomocy Osobom
Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym
Przystań
ul. Hieronima Derdowskiego 3/42, 84-100 Puck
fprzystan.2015@gmail.com
tel. 695-954-874
kontakt: Andrzej Majkowski

Nasza oferta:
Pomoc osobom wykluczonym społecznie. Opieka nad
osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi, w miejscu
ich zamieszkania, a w przyszłości utworzenie Domu
Dziennego Wsparcia Seniorów, w tym niepełnosprawnych.
Popierają i wspierają nas między innymi:
•
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Gdańsku,
•
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku,
•
Starostwo Powiatowe w Pucku,
•
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku,
•
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku,
•
Urząd Miasta Puck,
•
Centrum Integracji Społecznej w Pucku,
•
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
•
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,
•
Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Pucku,
•
Urząd Miasta Władysławowo,
•
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie.

Kim jesteśmy:
Nasza Fundacja powstała i działa od stycznia 2015 r.
Ma na celu udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia
osobom starszym, niepełnosprawnym oraz wykluczonym
społecznie. Za cel wzięliśmy sobie również aktywizowanie
zawodowe członków rodzin seniorów, w tym niepełnosprawnych, których wyręczymy w opiece, umożliwiając
im tym samym powrót na rynek pracy.
Łączy nas wspólny cel i podobne postrzeganie wartości. Mamy za sobą etap szkoleń i konsultacji. Większość
z nas sama opiekuje się lub opiekowała osobami starszymi lub/i niepełnosprawnymi w rodzinie.
W przyszłości chcemy utworzyć Dom Dziennej Opieki dla
Seniorów, który poprowadzi Spółdzielnia Socjalna, do
powstania której, chcemy dążyć w pierwszym okresie
naszej działalności. Na terenie naszego powiatu jest to
pierwsza tego typu inicjatywa.
Zespół tworzą:
Pracownik socjalny, nauczyciel, menedżer, oficer WP,
opiekun medyczny i opiekunki osób starszych.
Współpracują z nami:
Pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, prawnik, ortopeda,
teatrolog, kosmetolog oraz wolontariusze.
Nasze plany:
Celem nadrzędnym Fundacji jest niesienie pomocy
osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym
i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Nasze cele realizowane są przez:
•
Tworzenie systemu dziennej opieki poprzez zakładanie ośrodków wsparcia i rehabilitacji oraz organizowanie opieki domowej w miejscu zamieszkania osobom, które nie kwalifikują się do pobytu
w w/w ośrodkach.
•
Prowadzenie stałych zajęć integracyjnych oraz kół
zainteresowań dla grup objętych naszą pomocą.
•
Działalność informacyjno – edukacyjną poszerzająca
wiedzę na temat integracji społecznej i zawodowej.
•
Organizowanie kursów dokształcających w zakresie
opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
•
Wspomaganie i propagowanie integracji społecznej,
poprzez organizację okolicznościowych imprez
kulturalnych.
•
Współpracę z samorządami, w celu pozyskania
wsparcia dla wykonywania celów statutowych.
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Przystań
Kaszubska Spółdzielnia Socjalna w Pucku
ul. Żarnowiecka 5, 84-100 Puck
przystan.e-ngo.pl
fprzystan.20015@gmail.com
tel. 695 954 874
kontakt: Andrzej Majkowski

Nasza oferta:
Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań”:
•
Prowadzi Dom Dzienny „Senior – Wigor” w Pucku.
•
Zajmuje się usługami opiekuńczymi w domach podopiecznych z terenu powiatu puckiego.
•
Wynajmuje pomieszczenia na usługi prozdrowotne
w swojej siedzibie.
•
Świadczy usługi marketingowe wspomagające
rozwój działalności:
a) społecznej (dla organizacji i instytucji),
b) gospodarczej (dla osób fizycznych i firm).
Nasi klienci:
•
Osoby starsze, w tym niepełnosprawne i z zaburzeniami pamięci.
•
Chętni do korzystania z usług rehabilitacyjnych.
•
Osoby fizyczne, firmy i organizacje korzystające
z naszej pomocy w promocji i reklamie.
•
Zainteresowani wynajmem powierzchni użytkowych na prowadzenie działalności prozdrowotnej.
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Kim jesteśmy:
Opiekunka medyczna, pilot śmigłowca ratowniczego,
kulturoznawca, opiekunka osób starszych, pracownik
socjalny i menedżer.
Zeszłej wiosny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Gdańsku organizował cykl szkoleń dotyczących
tworzenia spółdzielni socjalnych. Owocem tego było
zawiązanie Grupy Inicjatywnej Kaszubskiej Spółdzielni
Socjalnej „Przystań”, która prowadziłaby Dom Dziennego
Wsparcia dla Seniorów.
Połączył nas wspólny cel: chęć wyjścia z bezrobocia
i podobne postrzeganie wartości. Analizując dotychczasowe doświadczenia w życiu zawodowym uznaliśmy,
że nasze umiejętności współgrają ze sobą i tworzą spójną całość, dlatego postanowiliśmy połączyć siły, by sobie
wzajemnie pomóc i zrobić coś pozytywnego
Nasze plany:
Spółdzielnia jest sposobem na samorealizację jej
członków, przy jednoczesnym zapewnieniu im godnej
egzystencji. Istotnym elementem towarzyszącym tej
samorealizacji jest praca na rzecz poprawy jakości życia
seniorów i innych grup społecznych, w szczególności
defaworyzowanych.

Stowarzyszenie Aktywny Puck
ul. Marii Konopnickiej 17, 84-100 Puck
www.aktywnypuck.pl
aktywnypuck2012@gmail.com
tel. 792-812-441
kontakt: Katarzyna Jabłońska

Nasza oferta:
Głównymi celami działalności Stowarzyszenia Aktywny
Puck jest:
•
AKTYWNOŚĆ w zakresie rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.
•
KREOWANIE aktywnej społeczności osób starszych.
•
DZIAŁANIE w obszarze kultury przez realizację wydarzeń
artystycznych.
•
INTEGRACJA środowiska NGO (trzeciego sektora) powiatu puckiego.
•
PROMOCJA Miasta Puck.
Charakterystyka działalności Stowarzyszenia Aktywny Puck:
•
Realizacja działań statutowych aktywujących członków stowarzyszenia i społeczność lokalną:
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
2. Święto Organizacji Pozarządowych,
3. Jarmark Bożonarodzeniowy,
4. Pikniki i festyny okolicznościowe realizowane
przez Miasto Puck lub inne organizacje
pozarządowe.
•
Realizacja zadań publicznych dofinansowanych
w ramach Programu Współpracy Miasta Pucka
z organizacjami pozarządowymi:

To przedsięwzięcie promujące rejon Północnych Kaszub,
a szczególnie Miasto Puck. Realizowany z Instytutem
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Zakładu
Fotografii Prasowej Reklamowej i Wydawniczej,
zaowocował wystawą poplenerową zorganizowaną
przez uczelnię w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie
przy Krakowskim Przedmieściu i wystawami prac
studentów zaprezentowanymi na Rynku w Pucku.
Kim jesteśmy:
prezes - Ewelina Danecka
wiceprezes - Katarzyna Jabłońska
skarbnik - Wiesława Oleksik
Nasze plany:
Dalszy rozwój stowarzyszenie we współpracy z samorządem i mieszkańcami.

„Klub Aktywnego Seniora” - ma na celu propagowanie różnych
form aktywności dla osób 50+ oraz stworzenie warunków
do rozwijania zainteresowań i odkrywania pasji uczestników, a także wzajemną integrację oraz możliwość
poszerzenia wiedzy. Zajęcia są prowadzone cyklicznie,
a formą jego są prelekcje, warsztaty, spotkania, wspólne
wyjazdy oraz wyjścia w teren. Projekt jest realizowany
w oparciu o wolontariat.
„Na Muzycznej Fali” - to cykliczne spotkania wokalno-muzyczne stymulujące życie kulturalne w mieście, służące poszerzeniu atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego.
Wiodącym przedsięwzięciem w tym zakresie jest organizowany od 2013 roku Konkurs Wokalny „TALENTY”.
„Czas na Aktywność” – realizacja tego działania ma formę
rekreacyjną. Są to głównie: systematyczne zajęcia Tai Chi,
spływy kajakowe rzekami Pomorza, a także edukacyjne
wyjazdyautokarowe. Projekt przeciwdziała wykluczeniu
społecz-nemu oraz integruje społeczeństwo lokalne.
Plener fotograficzny „Puck nadmorski–Puck kaperski–Puck
aktywny” z wystawami poplenerowymi.
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Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Mrzezina
ul. Dworcowa 28, 84-123 Mrzezino
www.stowarzyszeniemrzezino.pl
stowarzyszeniemrzezino@gmail.com
tel. 516-171-627
kontakt: Kamil Hinz

Nasza oferta:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mrzezina proponuje
Państwu wynajem urządzenia do waty cukrowej oraz
dmuchanych zamków na różnego rodzaju imprezy
plenerowe takie jak:
•
chrzest,
•
komunia,
•
urodziny,
•
festyny,
•
pikniki,
•
targi itp.
Zapewniamy dobrą zabawę, profesjonalną obsługę
i bezpieczeństwo. Każde z naszych urządzeń posiada
stosowne atesty oraz ubezpieczenie OC.
Zapraszamy do współpracy.
Nasi klienci:
Urząd Gminy Puck – impreza dla pracowników urzędu
z okazji Dnia Dziecka, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie
oddział we Władysławowie, Sołtysi, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz organizacje pozarządowe organizujące
na terenie Powiatu Puckiego imprezy kulturalne.
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Kim jesteśmy:
Mieszkańcami Mrzezina, którzy dbają o rozwój swojej
miejscowości.
Nasze plany:
Dalszy rozwój różnych działalności na rzecz lokalnego
społeczeństwa.

Fundacja Zobaczyć Na Nowo
ul. Abrahama 10, 81-825 Sopot
biuro@zobaczycnanowo.pl
www.zobaczycnanowo.pl
tel. 605-635-656
kontakt: Agnieszka Lasota

Nasza oferta:
Przekazujemy wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki
oraz estetyki obszarów mieszkalnych. Oferujemy wykłady,
konsultacje, doradztwo, warsztaty i szkolenia dla architektów, deweloperów, radnych, spółdzielni mieszkaniowych
i innych liderów społeczności lokalnych oraz szkół i uczelni.
Wspieramy procesy rewitalizacyjne.
Nasi klienci:
Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku
„Można powiedzieć, że dzięki przeprowadzonym wg. autorskiej metody warsztatom budowany jest kapitał społeczny do
współdziałania na rzecz rozwoju dzielnicy.”
Referat Estetyzacji Miasta w Gdańsku
„Zobaczyć na nowo” to dobrze zorganizowana firma, która
jest w stanie przygotować i prowadzić bardzo ciekawe zajęcia na zadany temat.”

Kim jesteśmy:
Działamy od 2011 roku. Nasze zajęcia pokazują wpływ
wyglądu miejsca zamieszkania na jakość życia. Naszą
misją jest pobudzanie wrażliwości na piękno oraz uświadamianie potrzeby harmonii międzyludzkiej. Wspieramy
procesy sprzyjające rozwojowi społeczności lokalnych,
poprzez budowanie poczucia tożsamości lokalnej
i motywowanie do działań poprawiających estetykę
środowiska zamieszkania i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Naszą założycielką jest mgr inż. architekt Agnieszka
Lasota, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Nasze plany:
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i innych
podmiotów w procesach rewitalizacyjnych oraz akcje
społeczne na rzecz ochrony jakości krajobrazu i estetyki
miast.
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Sklep Charytatywny LukLuk
Al. Niepodległości 754A, 81-835 Sopot
www.lukluk.org.pl
biuro@lukluk.org.pl
tel. 730-930-221
kontakt: Joanna Woźniczka, Marta Krzyżykowska

Nasza oferta:
Nie wyrzucaj niepotrzebnych rzeczy!
Oddaj je do Sklepu Charytatywnego LukLuk.
Dzięki temu my:
•
prowadzimy reintegrację społeczną i edukację zawodową;
•
tworzymy miejsca pracy dla tych, którzy potrzebują
jej najbardziej;
•
oferujemy produkty po przystępnych cenach;
•
wspieramy społeczność lokalną.
Nasi klienci:
•
osoby poszukujące niedrogich towarów,
•
osoby poszukujące nietuzinkowych rzeczy,
•
lokalna społeczność m.in. młode mamy, młodzież
oraz osoby starsze.
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Kim jesteśmy:
Organ prowadzący: Spółdzielnia Socjalna Kooperacja
założona przez:
•
Miasto Sopot,
•
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło
gdańskie,
•
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Nasze plany:
•
działalność handlowa,
•
odsprzedaż darów,
•
ReDesign i UpCykling bezużytecznych produktów,
•
usługi porządkowe,
•
drobne remonty,
•
małe przeprowadzki,
•
utylizacja niepotrzebnych rzeczy,
•
wywóz na wysypisko.

Fundacja Dla Was
ul. Jarzębinowa 3, 84-207 Łężyce
www.dlawas.org
kontakt@dlawas.org
tel. 518-251-955
kontakt: Bartłomiej Engelbrecht

Nasza oferta:
•
•
•
•
•

Doradztwo i szkolenia dla NGO.
Szkolenia dla młodzieży.
Wspieranie rozwoju młodzieży.
Przeprowadzanie ewaluacji projektów.
Wspieranie i rozwój idei wolontariatu.

Fundacja Dla Was działa na rzecz całego społeczeństwa,
a w szczególności młodzieży poprzez realizację działań
aktywizujących, wspomagających rozwój osobisty i społeczny. Swoje cele realizuje poprzez motywowanie ich do
aktywnego życia w społeczeństwie i wspierania w dążeniu
do realizacji własnych celów. Fundacja istnieje, aby wspierać organizacje pozarządowe i wzmacniać sektor obywatelski, który buduje silne społeczeństwo i stanowi jego
trzon.
W swojej pracy kieruje się zasadą wspólnego dobra,
wzajemnej pomocy, niedyskryminacji i realizacji wyższych
idei.

Kim jesteśmy:
Wizją Fundacji Dla Was jest silne i świadome społeczeństwo angażujące się w życie społeczne, wspierające się
wzajemnie i dążące do realizacji własnych idei.
Nasze plany:
Dążymy do stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki,
która sprawia, że większa grupa odbiorców pozna nasze
działania, motywację, a przede wszystkim gotowość do
realizowania wyzwań. Wyznaczamy je sobie, żeby poprzez
udzielanie się w 3 sektorze, pokazać jego siłę na tle innych.
Wierzymy, że na skutek promowania naszej aktywności
spowodujemy zauważenie tak ważnej gałęzi w rozwoju
organizacji pozarządowych, które z dnia na dzień dzięki
swoim projektom ułatwiają i ulepszają życie wielu z NAS.
Zajrzyj na www.dlawas.org i zobacz co się u nas dzieje!
Wspieraj nas na FaniMani.pl
Dołącz do nas!
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Fundacja Proaktywni
ul. Zamostna 48, 84-252 Orle
www.myproaktywni.pl
info@myproaktywni.pl
tel. 504-018-286, 531-972-354
kontakt: Marcin Toczek, Artur Czaja

Nasza oferta:
Działania Fundacji polegają na aktywizacji mieszkańców
i promocji regionu. W tym celu Proaktywni zaangażowali
się w prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego
wraz z całym dodatkowym wyposażeniem. Dzięki temu
mieszkańcy i goście mogą korzystać m.in. z oferty spływu
„Historycznym Szlakiem Barek” rzeką Redą i zetknąć się
bezpośrednio z naturalnym pięknem regionu należącego
do obszaru chronionego Natura 2000.
Głównym celem działania Fundacji jest rozwój kapitału
gospodarczego oraz społecznego regionu.
Proaktywni wspierają wszelkie działania dotyczące aktywności społecznej, w tym aktywności obywatelskiej,
poprzez włączanie się w organizację corocznych spotkań z mieszkańcami oraz uruchomienie portalu społecznościowego, gwarantującego bezpośredni dostęp do
informacji publicznej.
Fundacja podejmuje także działania w sferze aktywności
fizycznej. W sezonie letnim 2015 Proaktywni zainicjowali bezpłatny program inspirującej zabawy w żeglarstwo
dzieciom i młodzieży z rejonu Gminy Wejherowo.
Projekt realizowany jest z funduszu zadań publicznych. Dzięki wsparciu Gminy, dzieci i młodzież objęte
projektem nie muszą płacić za udział w zajęciach.
Wszystkie pozostałe osoby zaangażowane ze strony
Proaktywnych w organizację Edukacji żeglarskiej
pracują w formie wolontariatu. Partnerem projektu jest
Yacht Club Rewa.
„Potrzebujesz jednej rzeczy…. Podjęcia decyzji!”
Les Brown / Poznań 2015
Ten cytat jest kluczem naszej działalności. Nie boimy się
podejmowania nowych decyzji i wkraczania w fazę ich
realizacji. Nie ograniczamy się terytorialnie ani tematycznie. Działamy wszędzie tam gdzie dostrzegamy
konkretne deficyty.
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Kim jesteśmy:
Artur Czaja – fundator Proaktywnych.
Z zamiłowania społecznik, z zawodu psycholog.
Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
czyli ludzi świadomych i aktywnych.
Marcin Toczek – Prezes Zarządu Proaktywnych.
Zwolennik wzmacniania kompetencji Trzeciego Sektora.
Propagator naturalnej współpracy międzysektorowej.
Z zamiłowania cyklista.
Nasze plany:
W najbliższym czasie Proaktywni skupią się na szeroko
rozumianej Edukacji.

Muzeum Techniki Wojskowej Gryf
ul. ppłk. Lubowiedzkiego 2, 84-242 Dąbrówka
kontakt@muzeumgryf.pl
www.muzeumgryf.pl
tel. 667-910-060
kontakt: Marian Kotecki

Nasza oferta:
Ideą muzeum jest dynamiczna prezentacja eksponatów
i lekcja żywej historii, którą można dotknąć i przeżyć. U nas
nie zobaczy się muzealnych sal z wypolerowanym parkietem i zakurzonych eksponatów, ale można usłyszeć warkot
czołgowego silnika, poczuć zapach prochu i dotknąć rozgrzany pancerz.
Eksponaty Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” prowadzonego przez Fundację Historyczną Gryf to w pełni sprawne
technicznie pojazdy z czasów II Wojny Światowej takie jak
czołgi T-34 czy replika PzKpfw V - legendarnej niemieckiej
„Pantery”. Miłośników militariów przyciągnie liczna kolekcja zabytkowych ciężarówek, samochodów osobowych
i transporterów opancerzonych, którymi za opłatą można
się przejechać.
Organizujemy rekonstrukcje historyczne – pieczołowicie
przygotowane widowiska historyczne z udziałem kilkudziesięciu inscenizatorów.

Kim jesteśmy:
Muzeum zostało założone przez Fundację Historyczną
„Gryf”. Głównym pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Marian Kotecki. Jako pasjonat i miłośnik historii
stworzył niezwykłe miejsce w zachodnich Kaszubach.
Nasze plany:
Planujemy w przyszłym roku poszerzyć naszą ofertę o pole
namiotowe, stanowiska na przyczepy campingowe
i karawany. Pracujemy także nad dwiema nowymi salami
ekspozycyjnymi. Czynimy kroki w kierunku otwarcia
strzelnicy.
Chcemy aby w każdy weekend na terenie naszego
muzeum obywały się lekcje żywej historii tak zwane
epizody wojenne, krótkie rekonstrukcje historyczne
opatrzone odpowiednim komentarzem z udziałem
zabytkowych pojazdów i aktorów. Wierzymy, że rozwój
naszego muzeum będzie także miejscem pracy dla wielu
osób, które tak jak my kochają historię.

Oprócz muzeum dysponujemy także pokojami gościnnymi
i stołówką na ponad 100 osób. Możemy zorganizować wieczory kawalerskie, imprezy integracyjne, urodziny lub inne
wyjątkowe okazje. Wypożyczamy także samochody do
ślubu, sesji zdjęciowych, filmów czy rekonstrukcji.
Wizyta w naszym muzeum to świetny pomysł na rodzinny
weekend z historią. To także miejsce dla miłośników zabytkowych pojazdów. U nas można się nauczyć jazdy off-road
czy spróbować swoich sił za sterami czołgu. Organizujemy
oryginalne imprezy na każdą okazję.
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Stowarzyszenie Artystów Pasjonat
ul. Wejhera 3/2, 84-320 Rumia
www.pasjonatrumia.pl
jolakitowska@hotmail.com
tel. 605-848-426
kontakt: Maria Sułowska
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Nasza oferta:
Organizujemy plenery malarskie, wystawy oraz warsztaty. Nasze obrazy to emocjonalny zapis naszych czasów.

Kim jesteśmy:
Jesteśmy stowarzyszeniem skupiającym artystów z terenu Rumi i okolic.

Nasi klienci:
Swoją działalnością obejmujemy artystów w każdym
wieku, oraz młodzież szkół gimnazjalnych i liceów, gdzie
wchodzimy z warsztatami oraz akcją “Artyści dla edukacji”.

Nasze plany:
Rozwój stowarzyszenia i jego działań.

Stowarzyszenie Dzieło Pomocy Rodzinie
ul. Letnia 4, 84-240 Reda
dzielopomocyrodzinie@gmail.com
www.dzielopomocyrodzinie.pl
tel. 696-083-207
kontakt: Magdalena Jackiewicz

Nasza oferta:
Zakres działalności stowarzyszenia jest bardzo szeroki
i oprócz działalności charytatywnej, obejmuje też zajęcia
edukacyjne, rozwojowe, warsztaty.
•
•
•
•

Edukacja, opieka, wychowanie i wsparcie dla dzieci.
Pomoc społeczna, wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Poradnictwo, szkolenia, terapia dla dzieci i rodziców.
Pomoc dla osób starszych oraz aktywizacja seniorów.

Pomysł założenia Stowarzyszenia „Dzieło Pomocy Rodzinie” narodził się z pragnienia serca, by wspierać najbardziej potrzebujących. Nie tylko tych najbiedniejszych,
ale wszystkich tych, którzy potrzebują pomocnej dłoni,
wsparcia w sytuacjach, które wydają się być trudne.
Nasze serca kierujemy do dzieci, rodzin, osób samotnych,
starszych, samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych.

Kim jesteśmy:
Zakładając Stowarzyszenie szukaliśmy osób, które są
otwarte i wrażliwe na ludzkie potrzeby, które pragną
nieść pomoc i radość innym. Ludzi, którzy jednoczą siły,
pomysły, działania, aby zmieniać świat na lepsze, tak by
każdy miał szansę na dobre, godne i pełne radości życie.
Nasze plany:
By działania nasze były bardziej owocne współpracujemy
z Zespołami Caritas, Poradniami Psychologiczno–
Pedagogicznymi, Szkołami, MOPS. Wspólnie możemy
dotrzeć do większej grupy osób i zdziałać więcej.
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O EKONOMII SPOŁECZNEJ
Świat początku XXI wieku to świat naznaczony globalizacją, nowoczesnością, modyfikacją funkcjonowania
struktur społecznych oraz przemianami kulturowymi,
społecznymi i gospodarczymi. W obliczu tych ostatnich znaczącą rolę zaczyna odgrywać sektor społeczny, zarówno w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego jak również w rozwiązywaniu wielu problemów
społecznych.
Podmioty ekonomii społecznej (PES) odchodzą
od tradycyjnie pojmowanej filantropii w działaniach non profit, upatrując swoją szansę w rozwoju
nowoczesnych, prężnych struktur, które wprowadzają
różnorodne działania w zakresie innowacji społecznych i coraz częściej przedsiębiorczości społecznej.
To podmioty gospodarcze, które poza dostarczaniem produktów i usług wysokiej jakości, realizują
istotne dla społeczności cele społeczne m.in. poprzez
zatrudnianie osób funkcjonujących poza rynkiem
pracy, realizowaniem usług użyteczności publicznej,
dostarczaniem produktów i usług ze społeczną
wartością dodaną oraz przeznaczaniem zysków na
społeczne cele. Są wśród nich organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności
zawodowej, spółki non profit.
KORZYŚCI
Wbrew obiegowym opiniom i krzywdzącym stereotypom korzyści z działalności podmiotów ekonomii
społecznej są wielorakie i wprost przeliczalne na tzw.
„gotówkę”. PES zapewniają miejsca pracy oraz prowadzą działania edukacyjne związane z nabywaniem
lub podwyższaniem kwalifikacji zawodowych swoich
członków. Sektor PES jest znaczącym pracodawcą jeśli chodzi o miejsca pracy tworzone dla grup defaworyzowanych, oferującym zatrudnienie socjalne, chronione, wspomagane, subsydiowane itp. Na terenie
UE istnieje łącznie ponad 1 mln różnych podmiotów
ekonomii społecznej, dających ponad 11 mln miejsc
pracy (ok. 6% rynku pracy), co wskazuje, że jest to
znaczący segment rynku.
Podmioty ekonomii społecznej odgrywają istotną rolę
w dostarczaniu dóbr publicznych i rozwoju wspólnot
lokalnych. Kładą nacisk na inicjatywę wychodzącą od
obywateli. W swoich działaniach opierają się na samoorganizacji grup społecznych i wyrastają z konkretnych
potrzeb społecznych dlatego jako takie mogą kompensować skutki „zawodności rynku”.
W ostatnich latach obserwowany jest duży wzrost
popytu na różnego rodzaju usługi społeczne. W tym
obszarze sektor ekonomii społecznej ma duże, a często wręcz unikalne kompetencje. Co istotne, świadczy
również te usługi, na które popyt ze względu na procesy
demograficzne wzrasta lub takie, które przestają być na
danym obszarze świadczone ze względów ekonomicznych, lecz nie przestają być potrzebne.
Ekonomia społeczna wpływa na rozwój kapitału społecznego, zrównoważony rozwój i pogłębienie demokracji.
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Podmioty ekonomii społecznej tworzą ponadto
szansę na efektywne zarządzanie niewykorzystanymi
lokalnymi zasobami publicznymi. Sektor ekonomii
społecznej generuje także korzyści dla całej społeczności lokalnej poprzez obniżenia kosztów
funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Osoby
pracujące, przestają funkcjonować w systemie pomocy
społecznej, a stają się samodzielnymi konsumentami.
O społecznej wartości dodanej działalności sektora przedsiębiorczości społecznej możemy mówić już
nie tylko w ujęciu teoretycznym, czy ideologicznym.
Małopolska Szkoła Administracja Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stworzyła metodę
mierzenia społecznej wartości dodanej podmiotów
ekonomii społecznej – ESometr. Prowadzone przez
wspomnianą placówkę badania społecznej wartości
dodanej są pierwszym tego typu przedsięwzięciem
w Polsce. Jest to jednocześnie kontynuacja działań
prowadzonych od ponad 2 lat w ramach projektu
„Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
W ramach prowadzonych prac nad narzędziem
ESometr zdefiniowano społeczną wartość dodaną
podmiotów ekonomii społecznej jako: stopień,
w jakim PES są społecznie użyteczne. Przez społeczną
użyteczność rozumiemy natomiast stopień, w jakim
te podmioty spełniają cele, które są przed nimi stawiane (zob. Jakub Głowacki, Magdalena Jelonek, Badanie
społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii
społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr
Raport z badania, Kraków, 2013).
Przedsiębiorstwa społeczne dysponują także specyficznymi zasobami, które są łatwiejsze do pozyskania
przez podmioty ekonomii społecznej niż przez tradycyjne firmy komercyjne. Dzięki temu mogą być kluczowymi determinantami ich sukcesu na rynku.
Do takich zasobów możemy zaliczyć np.:
•
zbudowany kapitał społeczny;
•
poparcie lokalnych interesariuszy;
•
unikalne umiejętności;
•
dobra marka organizacji;
•
baza członkowska;
•
specyficzne produkty.
Dzięki temu nie tylko mogą zapracować na swój sukces
ekonomiczny, ale też stać się partnerem instytucji publicznych i lokalnego sektora prywatnego. Współpraca
z podmiotami ekonomii społecznej może stać się dla
sektora biznesu szansą na uwierzytelnienie swojego
wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, zaistnienia na lokalnym rynku, dotarcia do
określonej grupy odbiorców, czy partnerstwa międzysektorowego.

W tekstach i komentarzach międzynarodowych środowisk naukowych spotykamy różnorodnie sformułowane
definicje zarówno samej ekonomii społecznej, jak
i przedsiębiorstwa społecznego, niemniej wyróżnić
można 3 podstawowe kryteria, charakteryzujące te pojęcia:
•

Projekt ekonomiczny (tj. stała produkcja z wynagradzaną pracą, ryzyko ekonomiczne - mieszane
zasoby finansowe, przynajmniej częściowo wynagradzana praca).
Prymat celu społecznego (tj. wyraźny cel na rzecz
społeczności, ograniczony podział zysków, inicjatywa lokalnej społeczności lub organizacji).
Zarządzenie partycypatywne (tj. wysoki poziom
autonomii, czynny udział interesariuszy (stakeholders), podejmowanie decyzji nie oparte na własności
kapitału).

W dalszej kolejności to również szansa na skorzystanie
z niepowtarzalnej oferty PES (unikatowa oferta, specjalności) czy też możliwość obniżenia kosztów poprzez
outsourcing działań (wydzielenie pewnych działań na
zewnątrz i zlecenie PES). Zarówno na świecie jak
i w Polsce istnieje coraz więcej przykładów udanej partnerskiej współpracy między PES a sektorem prywatnym.

•

Organizacje pozarządowe czy grupy inicjatywne
skłaniające się ku założeniu PES aby móc profesjonalizować swoje działania muszą przejść proces
przygotowania do ekonomizacji, dokonać planowania strategicznego, wypracować model biznesowy
i biznesplan, zmienić strukturę zarządzania i dokonać
rozpoznania otoczenia lokalnego. W działaniach tych
niezbędne jest szerokie wzmacnianie trzeciego sektora zarówno pod względem regulacji prawnych, wsparcia szkoleniowo-doradczego, partnerstw lokalnych
jak i „dobrego klimatu” dla rozwoju ekonomii społecznej: „Proces ekonomizacji III Sektora nie dokona się
samoczynnie. Konieczne jest zapewnienie organizacjom odpowiedniego długofalowego i kompleksowego
wsparcia, narzędzi, które pozwolą im planować swoje działania, w tym finansowe, odpowiednio dobierać kadrę do powierzanych zadań, a także budować
trwały wizerunek wśród potencjalnych klientów”
[Raport PISOP 2012: 51]. Pomoc w tym zakresie
świadczy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dobra Robota.

Przedsiębiorstwo społeczne

Szerokie pojęcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna przeżywa obecnie swój renesans. Nie jest to jednak zjawisko nowe – historia polskich przedsiębiorstw społecznych sięga początków
XX wieku, a idee związane z nurtem ekonomii społecznej znajdują swoją kontynuację przez cały późniejszy
okres, nie wyłączając także czasu II Wojny Światowej.
Czym zatem jest ekonomia społeczna? W nomenklaturze Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), przyjętego przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2014 r., ekonomia społeczna rozumiana jest jako
„sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu
miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz
rozwojowi lokalnemu.”

•

Ustawa o przedsiębiorczości społecznej wciąż pozostaje na etapie prac i konsultacji. Definiując pojęcie przedsiębiorstwa społecznego, sięgamy więc do
zapisów zawartych w oficjalnych dokumentach przyjętych przez właściwe Ministerstwa i organy instytucji
europejskich. Zatem zgodnie z definicją przyjętą przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedsiębiorstwo
społeczne to:
1. Podmiot prowadzący zarejestrowaną
działalność gospodarczą, której celem jest:

w

KRS

a) integracja społeczna i zawodowa określonych
kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia
tych osób:
• zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych
lub osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu
socjalnym lub
• zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) lub realizacja usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnej realizacji
celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej
20% osób.
2. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub
nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na
wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał
niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację
zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw
o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
3. jest zarządzany na zasadach demokratycznych
(w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada
ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry
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zarządzającej są ograniczone limitami.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
OWES Dobra Robota w Gdańsku został powołany przez
konsorcjum 5 podmiotów, mających doświadczenie
zarówno w pracy z podmiotami ekonomii społecznej
jak i przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli. Liderem projektu
jest Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk,
Gdynia, Sopot, a partnerami Regionalne Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacj i Pozarządowych,
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. oraz Pracodawcy Pomorza.
Koordynacja finansowa i merytoryczna OWES
Piotr Wołkowiński – pełnomocnik Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot ds. ekonomii społecznej
Agnieszka Chomiuk – Kierownik OWES
Usługi dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
koordynacja Paulina Sieradzan 58 344 40 39
sieradzan@dobrarobota.org
oraz
Hanna Gałusa 693 714 823
galusa@dobrarobota.org
W tym m.in.:
•
konsultacja psychologa i doradcy zawodowego
•
szkolenia wyjazdowe dla tworzących się grup
inicjatywnych
•
szkolenia specjalistyczne i podstawowe
•
usługi księgowe
•
coaching rozwojowy
•
doradztwo formalno-prawne
•
usługi prawne
•
wizyty studyjne
•
doradztwo marketingowe
•
usługa marketingowa
•
doradztwo biznesowe (ogólne i specjalistyczne)
•
doradztwo ds. biznesplanów i instrumentów
finansowych
•
doradztwo ds. hotelarstwa i rozwoju branży turystycznej
Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej
koordynacja Agnieszka Ossowska 662 195 644
ossowska@dobrarobota.org
Składa się ona z cyklu szkoleniowego (125 godz.);
coachingu rozwojowego - 10 godz. indywidualnej
pracy menadżera z coachem oraz z 40 godz. praktyk,
realizowanych w podmiotach ekonomii społecznej.
(kontakt: smes@dobrarobota.org)
Klaster eS – Jerzy Boczoń i Aleksandra Harasiuk
503 575 535 harasiuk@dobrarobota.org
Klaster Ekonomii Społecznej (KES) jest jedną z form
samoorganizacji przedsiębiorstw społecznych.
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Poprzez ścisłą współpracę, i szeroką wymianę doświadczeń wewnątrz Klastra, przedsiębiorstwa społeczne mają większe szanse na lepsze przygotowanie do podjęcie skutecznej aktywności w warunkach konkurencji na rynku w woj. pomorskim i w całej
Polsce.
Misją klastra Ekonomii Społecznej jest utworzenie
grupy skupiającej różnorodne podmioty działające
w obszarze ekonomii społecznej. Pomagamy, budujemy i inspirujemy przedsiębiorstwa społeczne w aktywności gospodarczej i społecznej. Kierujemy się otwartością, solidarnością i wrażliwością społeczną.
Edukatornia
koordynacja Agnieszka Ossowska 662 195 644
ossowska@dobrarobota.org
Edukatorzy mają za zadanie prowadzenie działań
tworzących dobrą atmosferę wsparcia podmiotów
ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej na terenie wyznaczonych powiatów, m.in.
poprzez:
•
organizowanie i prowadzenie spotkań w obszarze
ekonomii społecznej, utrzymywanie stałego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za rozwój
ekonomii społecznej w powiatach i gminach (także
współpraca z osobami odpowiedzialnymi za rozwój
organizacji pozarządowych);
•
promowanie i edukowanie w zakresie Ekonomii
Społecznej - prowadzenie lokalnych działań informacyjnych i motywujących pracowników instytucji lokalnych do zainteresowania się ekonomią
społeczną i przekazywania, szczególnie osobom
z grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym informacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego;
•
organizowanie szkoleń dla JST/NGO, zgodnych
z potrzebami lokalnymi w zakresie: klauzuli społecznych, współpracy z JST;
•
wspomaganie PES we współpracy z JST, NGO i biznesem oraz monitorowanie rozwoju Ekonomii
Społecznej w powiatach.
Lokalne Modele Ekonomii Społecznej
koordynacja Agnieszka Ossowska 662 195 644
ossowska@dobrarobota.org

rozwijania przedsiębiorczości społecznej;
- ścisła współpraca z instytucjami pomocy społecznej
w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz wspierania
lokalnej przedsiębiorczości społecznej.
4. Animowanie w zakresie przedsiębiorczości społecznej i poszukiwanie grup mogących powołać PES:

Edukatorzy także budują Lokalne Modele Ekonomii
Społecznej. LMES to metoda dochodzenia do najbardziej optymalnych rozwiązań na rzecz eS w powiecie (i/lub gminie) na zasadzie pracy dotyczącej tworzenia stałej twórczej diagnozy podejmowanej w ramach
lokalnego forum/grupy na rzecz rozwoju eS. Elementem procesu budowania LMES’u jest stworzenie
rekomendacji w oparciu o opracowane wnioski, wypracowanie wskazówek, rozwiązań i narzędzi, które mogą
być zastosowane w celu wspierania rozwoju ekonomii
społecznej.
Animatornia
koordynacja Natalia Meszko 797 957 407
meszko@dobrarobota.org
Animatorzy mają jako zadanie budowę relacji
z grupami inicjatywnymi, indywidualnymi osobami,
stowarzyszeniami oraz fundacjami 13 powiatów, m.in.
poprzez:
1. Pracę nad organizowaniem społeczności, tj. animowanie w zakresie tworzenia lokalnych grup o charakterze zadaniowym:
• poszukiwanie i wzmacnianie lokalnych liderów;
• łączenie społeczności wokół wspólnego problemu
bądź wspólnej potrzeby;
• reprezentowanie i pośrednictwo w kontaktach
pomiędzy grupą lokalną (np. osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym) a otoczeniem instytucjonalnym.
2. Animowanie w zakresie rozwoju instytucjonalnego istniejących grup/ organizacji oraz praca nad rozwojem ich zdolności i możliwości:
• wzmacnianie istniejących organizacji poprzez pomoc
techniczną, kierowanie do udzielenia wsparcia, doradztwa innych usług pomocowych;
• animowanie do budowania nowych organizacji,
inkubowanie.
3. Konstruowanie powiązań warunkujących współpracę, sieci i kanałów komunikacyjnych oraz wsparcie
w budowaniu lokalnych partnerstw:
• nawiązywanie kontaktów międzysektorowych i kojarzenie partnerów społecznych w działaniach na rzecz

- organizowanie i prowadzenie spotkań z potencjalnymi
przedsiębiorcami społecznymi i animowanie grup inicjatywnych w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii
społecznej;
• prowadzenie lokalnych działań informacyjnych
i motywujących społeczność lokalną, szczególnie osoby z grupy wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, do zainteresowania się możliwością
prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego;
• utrzymywanie stałego kontaktu z grupą inicjatywną
chcącą założyć przedsiębiorstwo społeczne;
• wspieranie i organizowanie wielorakiej pomocy (doradczej, marketingowej, finansowej, organizacyjnej) dla
grup inicjatywnych mogących i chcących podjąć się realizacji przedsięwzięcia społecznego lub założyć przedsiębiorstwo społeczne;
• przygotowywanie opinii ws. dofinansowania i wsparcia pomostowego
Współpraca z sektorem prywatnym
koordynacja Hanna Gałusa 693 714 823
galusa@dobrarobota.org
Fora Biznesowe:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizuje
Fora Biznesowe pod hasłem odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Celem tych spotkań przedsiębiorców
sektora prywatnego i przedsiębiorców społecznych,
jest lepsze poznania się, wymiana kontaktów, oraz
wzmocnienie działania podmiotów ekonomii społecznej. Na pierwszym forum przedstawiono m.in.
markę WellDone, produkujące wysokiej jakości gadżety
dla firm w partnerstwie z ASP w Krakowie. Na drugim
Forum szereg firm prywatnych (Pellowski oraz Saint
Gobain) przedstawiły swoje działania na rzecz odpowiedzialności biznesu a podczas trzeciego Forum podmioty ekonomii społecznej przedstawiały swoje produkty jury złożonego z przedstawicieli sektora prywatnego.
OWES współpracuje z 7 mentorami (specjalistami
prowadzący własne biznesy), którzy wspierają podmioty ekonomii społecznej, dzieląc się swoimi kontaktami i sieciami.
Dotacje i wsparcie pomostowe
koordynacja Iga Kopeć 730 778 217
chomiuk@dobrarobota.org
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OWES udziela wsparcia finansowego w postaci dotacji na założenie spółdzielni socjalnych lub dotrudnienie członków spółdzielni oraz miesięcznego wsparcia
pomostowego dla osób zatrudnianych w tych podmiotach.
Więcej informacji znajduje się na stronie OWES
www.dobrarobota.pl.
Można nas również znaleźć na facebooku:
dobrarobota.org
INICJATYWY
„Ekonomia ku Wolności” – czyli Dobra Robota na rzecz
aktywizacji zawodowej osób skazanych
Zakład Karny w Sztumie, Spółdzielnia socjalna
ISKRA, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Dobra Robota w Gdańsku wraz z Urzędem Miasta
Sztum i Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie
jesienią 2014 roku zawarło porozumienie. Celem porozumienia była realizacja programu readaptacyjnego
„Ekonomia ku Wolności” zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób skazanych i opuszczających
zakłady karne przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii
społecznej. Celem głównym programu było przygotowanie skazanych do wejścia na rynek pracy po powrocie do wolności oraz zwiększenia ich kompetencji
społecznych. To również działania na rzecz promocji
przedsiębiorczości społecznej, przełamywania stereotypów dotyczących osób wykluczonych i idea łączenia
lokalnych sił celem rozwiązywania problemów społecznych i wyznaczania kierunków rozwoju.
Dzięki realizacji programu 10 osób osadzonych
w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyło warsztaty społeczno-zawodowe oraz konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym. W dalszej kolejności osoby wykazujące motywację i chęć do dalszego pogłębiania wiedzy
miały okazję skorzystać z kursu „Pomocniczy robotnik
przy uprawie roślin i hodowli zwierząt, masztalerz”
w przedsiębiorstwie społecznym ISKRA. Celem głównym kursu było przygotowanie skazanych do wejścia
na rynek pracy po powrocie do wolności oraz zwiększenia ich kompetencji społecznych i zawodowych.
Inwestowanie w szkolenie czy aktywizację zawodową więźniów daje większą gwarancję, iż wielu z nich
nie wróci do przestępczości, a na rynek pracy.
Rezultatem kursu było:
•
•
•
•

przeszkolenie 5 osób osadzonych;
244 h szkoleniowych;
wydane certyfikaty potwierdzające ukończenie ;
szkolenia dla 5 osób osadzonych.

Po odbyciu kary pozbawienia wolności, osoby uczestniczące w programie będą miały szansę na dalszą
współpracę ze Spółdzielnią socjalną ISKRA.
Dodatkowym komponentem programu jest realizacja
konkursu twórczości „Galopem do wolności”, dla osadzonych oraz wystawy pokonkursowe powstałych
prac. Pozwoli to nie tylko na aktywność twórczą
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więźniów, ale przede wszystkim będzie działaniem na
rzecz zmiany świadomości społecznej i przełamywania
stereotypów związanych z funkcjonowaniem osób po
wyrokach w społeczeństwie. Dodatkowym rezultatem
realizacji programu będzie zawiązanie lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej
osób skazanych.
Pilotażowo program był wdrażany w okresie od listopada 2014 do czerwca 2015. Rozstrzygnięcie konkursu „Galopem do Wolności” oraz wernisaż prac nastąpi
we wrześniu w Europejskim Centrum Solidarności. Za
całość realizacji odpowiadają Partnerzy porozumienia na rzecz „Ekonomii ku Wolności”. Rekrutację oraz
nadzór nad grupą uczestniczącą prowadził Zakład
Karny w Sztumie. Spółdzielnia socjalna ISKRA odpowiadała za realizację kursu zawodowego. Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota był
realizatorem części doradczo-szkoleniowej oraz koordynatorem przedsięwzięcia. W realizacji zadań pomagali pozostali Partnerzy porozumienia.
Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie wiele
korzyści nie tylko ich uczestnikom ale również całej
lokalnej społeczności.
To kolejna inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej
osób opuszczających zakłady karne. Wiosną tego
roku, po kilkumiesięcznym procesie animacji w OWES
Dobra Robota, powstała Spółdzielnia socjalna,
w której zatrudnienie otrzymały 3 osoby z taką przeszłością. Spółdzielnia działa z sukcesem, a spółdzielcy
z zaangażowaniem kształtują swoją nową przyszłość,
jednocześnie będąc przykładem naprawdę dobrej
roboty, również tej, w zakresie przełamywania stereotypów związanych z zatrudnianiem osób opuszczających zakłady karne.
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GDAŃSK 2015
PUBLIKACJA JEST DYSTRYUBOWANA BEZPŁATNIE
Opracowanie merytoryczne:
Podmioty ekonomii społecznej i Piotr Wołkowiński
Katalog nie zaistniałby bez pomocy was wszystkich, za którą serdecznie dziękujemy
Agnieszka Chomiuk, Natalia Meszko, Karolina Poniatowska, Antonia Paplińska, Iga Kopeć, Jolanta Szewczun,
Agnieszka Ossowska, Sylwia Rogoża, Marcin Żukowski, Łukasz Brządkowski, Jacek Brzeziński, Michał Pieluchowski,
Mateusz Hoppe, Ewa Czeplina-Kozicka, Ryszard Kandzora.
Katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej został wykonany w ramach projektu pt.: „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej.”
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Projekt realizowany w Partnerstwie:

Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej

