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Powiat Pabianicki
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej

Subregion I

Instytut Spraw Obywatelskich
prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Centrum KLUCZ
ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź
www: https://inspro.org.pl/centrumklucz/
Facebook: https://www.facebook.com/byc.i.miec/
e-mail: kontakt@inspro.org.pl
tel. 42-630-17-49
Krótki opis działalności
Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 r. słuchają głosu obywateli i zamieniają go w czyn. Ich celem są systemowe zmiany
społeczne.
Wprowadzają je łącząc działania eksperckie (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską
(action tank).
Ich specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzają akcje mobilizacyjne, organizują debaty i konferencje, animują zbiórki podpisów pod
petycjami, opracowują ekspertyzy i raporty, inicjują happeningi i pikiety, monitorują i kontrolują,
szkolą i doradzają, prowadzą dialog z decydentami.
W 2011 r. powołali do życia Centrum KLUCZ – inicjatywę która powstała po to, by pomóc
zwiększać współpracę, zaufanie… i zyski.
Opis usługi / produktów
Czym zajmują się w Centrum KLUCZ na co dzień?
• Pomagają w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
• Pomagają utworzyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie) czy przedsiębiorstwo społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak
i (przede wszystkim) biznesowym.
• Udostępniają sprawdzone know-how, od doświadczonych doradców i trenerów, którzy są
ekspertami w swoich dziedzinach, a także konkretne narzędzia i praktyczną pomoc.
• Tworzą miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym udzielają bezzwrotnych dotacji i wsparcia finansowego w pierwszych miesiącach działalności.
• Szkolą i doradzają, m.in. w zakresie: biznesowym, marketingowym, prawnym, księgowo-podatkowym, przygotowania ofert w ramach zamówień publicznych, itp.
• Pomagają przygotować wnioski o dofinansowanie projektów.
Współpracują z bardzo różnorodnymi środowiskami – z biznesem, organizacjami obywatelskimi, administracją państwową i samorządową, z osobami indywidualnymi.
Swoją siedzibę mają w Łodzi, działają przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego,
ale chętnie skorzystają z Twojego zaproszenia, by pomóc Ci rozwinąć skrzydła w każdym zakątku
Polski.

Towarzystwo Pomocy im. św Brata
Alberta Koło Pabianickie
ul. Moniuszki 10, 95-200 Pabianice
www.bratalbert-pabianice.org
e-mail: pabianicebratalbert@wp.pl
tel. 42-215-55-00
Krótki opis działalności
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta Koło Pabianickie od wielu lat pomaga osobom
potrzebującym w tym osobom starszym, schorowanym oraz bezdomnym. Od lat współpracuje
z Samorządem, Bankiem Żywności. Realizują projekty z funduszy Urzędu Miasta Pabianic, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej czy też Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta Koło Pabianickie jest członkiem Pabianickiego Forum
Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych jak również Pabianickiej sieci wolontariatu.
Opis usługi / produktów
Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Koło Pabianickie prowadzi całoroczne schronisko
dla osób bezdomnych. Swoim podopiecznym zapewnia tu bezpieczne schronienie, odzież, wyżywienie, leki.
Osoby bezdomne mogą liczyć tu na pomoc w leczeniu uzależnień, pomoc w znalezieniu pracy
czy załatwieniu spraw urzędowych co stanowi pierwszy krok do powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym Koło niesie pomoc poprzez między innymi
prowadzenie jadłodajni i punktu wydawania żuwności i odzieży. Jadłodajnia wydaje posiłki sześć
razy w tygodniu. Codziennie z tej formy pomocy korzysta aktualnie blisko 100 osób,
Towarzystwo Pomocy im, św. Brata Alberta Koło Pabianickie swoimi działaniami obejmuje także najmłodszych w Ognisku Aktywności Pozaszkolnej. Swoje miejsce odnalazło tu blisko 20 dzieci
z rodzin trudnych. Najmłodsi mogą w tym miejscu odrobić lekcje, uzyskać pomoc w nauce, zjeść
podwieczorek czy po prostu pobawić się i miło spędzić czas.
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Powiat Pabianicki

Klub Integracji Społecznej

Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
ul. Partyzancka 31, 95-200 Pabianice
www.opiis.com.pl
e-mail: opiispab@wp.pl
tel. 42-215-42-11, fax 42-227-10-80
Krótki opis działalności
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach istnieje
od 2004 roku.
Oferta skierowana jest do:
• osób bezrobotnych klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej;
• osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Celem Klubu Integracji Społecznej jest:
• reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;
• aktywizacja zawodowa (realizacja PSU i PAI);
• realizacja projektów konkursowych MRPiPS, EFS, RPO;
• współpraca z PUP;
• współpraca ze spółdzielnią socjalną „Zielone Pabianice”;
• rozwój EKONOMII SPOŁECZNEJ.
Opis usługi / produktów
Zadania Klubu Integracji Społecznej:
• pomaga przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
• przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej
• uczy metod poszukiwania pracy, buduje motywację do jej znalezienia
• udostępnia aktualne oferty kursów i szkoleń podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje.
• oferuje wsparcie psychologa/doradcy zawodowego
Zajęcia obejmują spotkania:
• indywidualne ( zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne);
• grupowe (szkolenia zawodowe, BHP, grupy wsparcia i samopomocowe).
W roku 2008 KIS został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Dobre praktyki
aktywnych form pracy”

13

Powiat Pabianicki

Spółdzielnia Socjalna – Zielone
Pabianice
ul. Łaska 62/64, 95-200 Pabianice
www: zielonepabianice.org
USŁUGI OPIEKUŃCZE:
e-mail: spoldzielniasocjalna.opieka@gmail.com
tel. 575-870-215
BAR KANAPKOWO-SAŁATKOWY:
e-mail: zielonepabianice@gmail.com
tel. 510-747-723
USŁUGI PORZĄDKOWE I PLAKATOWANIA:
e-mail: zielonepabianice@gmail.com
tel. 510-747-722
Krótki opis działalności
• Zajmują się pielęgnacją i utrzymywaniem czystości terenów zielonych oraz porządkowaniem
chodników, placów i skwerów miejskich.
• Administrują tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe, przyjmując zlecenia na plakatowanie.
• Od 1 stycznia 2019 po raz drugi - realizują usługi opiekuńcze na terenie miasta Pabianic,
które są zlecone przez MCPS w Pabianicach.
• Od stycznia 2019 roku realizują projekt pn.: „Zaopiekuj się mną!” współfinansowany z EFS
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do
50 beneficjentów, którzy są objęci usługami opiekuńczymi, całodobową teleopieką oraz dostępem do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sanitarnego.
• Od maja 2019 roku prowadzą Bar Kanapkowo – Sałatkowy, serwując głównie ofertę śniadaniową.
Opis usługi / produktów
• Zajmując się pielęgnacją i utrzymywaniem czystości terenów zielonych oraz porządkowaniem
chodników, placów i skwerów miejskich. Można wynająć pracowników do koszenia trawników, przycinania krzewów i drzew, pielenia i podlewania. Administrują także tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe, przyjmując zlecenia na plakatowanie. Przyjmują zlecenia zarówno
od osób prywatnych, jak i firm. Każdą usługę wyceniają indywidualnie ale zgodnie z hasłem:
„Kosimy trawę, nie portfele” Swoim zasięgiem obejmują tereny należące do miasta Pabianic
i okolicznych gmin.
• Od 8 stycznia 2018 roku po raz pierwszy oraz od 1 stycznia 2019 po raz drugi - realizują usługi opiekuńcze na terenie miasta Pabianic, które są zlecone przez Miejskie Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach
• Świadczą także opiekę nad osobami starszymi w zakresie odpłatnej działalności pożytku publicznego
• Od stycznia 2019 roku realizują projekt pn.: „Zaopiekuj się mną!” Projekt skierowany do 50
beneficjentów, którzy są objęci usługami opiekuńczymi, całodobową teleopieką oraz dostępem do bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, sanitarnego.
• Od maja 2019 roku rozpoczęli nową działalność jaką jest prowadzenie Baru Kanapkowo –
sałatkowego pn.: „KANAPECZKA”. Podstawowym produktem jest oferta śniadaniowa, na
którą składają się kanapki, sałatki, naleśniki oraz ciasto dnia. Prowadzą sprzedaż stacjonarną,
w lokalu i mobilną – dojeżdżając codziennie do umówionych wcześniej miejsc. Ponad to zapewniają obsługę gastronomiczną na konferencjach i organizują kąciki kawowe.
• Od 1 czerwca 2019 roku realizują także usługi opiekuńcze w Sieradzu jako zadanie publiczne
ogłoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.
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Powiat Pabianicki

Stowarzyszenie „Czuję Sercem”
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
www.czujesercem.pl
e-mail: stowarzyszenie@czujesercem.pl
tel. 530-680-650

Krótki opis działalności
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze
do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieranie
ich społecznej aktywności, egzekwowanie ich praw, wyrównywanie szans, likwidacja barier i integracja społeczna.
Opis usługi / produktów
• Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, który przygotowuje do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
• Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi, który prowadzi zajęcia zwiększające
zaradność osobistą osób niepełnosprawnych i organizuje atrakcyjne, efektywne i twórcze
spędzanie czasu wolnego
• Nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
• Specjalistyczne wsparcie dla osób niepełnosprawnych na wszystkich płaszczyznach codziennego życia
• Promocja twórczości i talentów osób niepełnosprawnych
• Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
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Powiat Łódzki Wschodni

Fundacja Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „Piękny Świat”
Zofiówka, ul. Stanisławowska 2, 95-080 Tuszyn
www.przystanekzofiowka.pl
https://www.facebook.com/tu.przystanekzofiowka/
e-mail: kontakt@przystanekzofiowka.pl
tel. 509-477-050
Krótki opis działalności
Misją fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z domów dziecka na drodze do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Fundacja dba o stworzenie im takich warunków rozwoju, by
w przyszłości stali się szczęśliwymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Wspierają ich wychowanie, pomagają w edukacji, rozwijają talenty. Pomagają bezpiecznie wejść w dorosłe życie.
Fundacja działa na rzecz systemowych zmian w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Marzy im
się społeczeństwo, które wspiera rozwój rodziny i docenia jej wkład w rozwój człowieka. Marzy
im się Polska, w której ludzie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem i potrafią pracować
dla wspólnego dobra. Wierzą, że Piękny Świat jest dostępny dla każdego. Wierzą, że można go
pokazać dzieciom i młodzieży z domów dziecka.
Opis usługi / produktów
• Miejsce, w którym las się zatrzymał – Przystanek Zofiówka to przytulny ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy prowadzony przez Fundację Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Piękny Świat”. To wymarzone miejsce w środku lasu, dla osób, które potrzebują niestandardowej przestrzeni do realizacji projektów firmowych oraz prywatnych takich jak wesela,
komunie, chrzciny, jubileusze. Miejsce położone jest blisko miasta (15 minut od Łodzi i
Pabianic, 7 minut od Centrum Handlowego Ptak i autostrady A1), a jednocześnie daleko
od zgiełku, w otoczeniu dwóch rezerwatów przyrody. Stworzona jest tu przyjazna przestrzeń
dostosowana do organizacji szkoleń, warsztatów rozwojowych, wyjazdów integracyjnych
oraz kolacji biznesowych.
• Szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania biznesowe – Do dyspozycji jest sala szkoleniowa o pow. 80 m2.Stwarza to możliwość zorganizowania konferencji,
szkolenia lub warsztatu dla nawet 50 osób. Wyposażona jest ona we flipchart, projektor
multimedialny, ekran oraz sprzęt nagłaśniający. Fundacja posiada również salę plenerową
o pow. 150 m2. Podczas pobytu w Zofiówce udostępniana jest również część domu, a wraz
z nim kawałek rodzinnej atmosfery. Zagwarantowany serwis kawowy z ciepłym, pachnącym
ciastem drożdżowym oraz domowy catering przygotowany na miejscu z sezonowych produktów.
• Pobyty integracyjne z noclegami – Fundacja stworzyła nietypowe miejsce spotkań, do którego sami chętnie chcielibyśmy wracać. Tworząc Przystanek Zofiówka uwzględnili swoje doświadczenia z udziału w spotkaniach integracyjnych i innych uroczystościach
okolicznościowych. Dzielą się tym, co u nich najlepsze - wyjątkową, leśną przestrzenią, której starcza dla wszystkich, piękną salą imprezową, smacznym jedzeniem oraz profesjonalną
obsługą. Oferują również 30 miejsc noclegowych w pokojach z łazienkami.
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Fundacja PROMUZA
ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki
www.promuza.org
e-mail: promuza@promuza.org
tel. 693-448-944

Krótki opis działalności
Głównym celem Fundacji „PROMUZA” jest nauka gry na instrumentach muzycznych w formie
zajęć pozaszkolnych. Fundacja zajmuje się organizowaniem warsztatów, konkursów, koncertów
i festiwali muzycznych z udziałem dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Fundacja organizuje,
wyposaża i prowadzi punkty aktywności twórczej „PAT”, w których prowadzone są zajęcia nauki
gry na instrumentach muzycznych i śpiewu.
Opis usługi / produktów
Fundacja PROMUZA jest zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego i zajmuje się aktywnym umuzykalnianiem dzieci i młodzieży. Nie prowadzą działalności gospodarczej tylko odpłatną
i nieodpłatną działalność pożytku publicznego (KRS 0000149337).
• Prowadzą naukę gry na instrumentach muzycznych w formie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o własną metodę „popatrz, posłuchaj, zagraj”.
• Organizują i wyposażają punkty aktywności twórczej, w których prowadzona jest nauka gry
na keyboardach i gitarach a także nauka śpiewu.
• Organizują warsztaty, konkursy i koncerty z udziałem dzieci i młodzieży a czasem również
osób starszych.
• Realizują projekty związane z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
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Fundacja na rzecz odtwórstwa
historycznego, rzemiosł i sztuk
dawnych Fibula
ul. Tuwima 4a, 97-215 Inowłódz
https://www.facebook.com/galeriaczarnakura/
https://www.facebook.com/Fundacja-na-rzeczodtwórstwa-historycznego-rzemiosł-i-sztuk-dawnychFibula-467933273657935/
e-mail: fundacjafibula@op.pl
tel. 698-691-527
Krótki opis działalności
Jako Fundacja działają w Gminie Inowłódz i poza jej granicami. Misją fundacji jest promocja, wskrzeszanie dawnych, zapomnianych i niszowych dziś rzemiosł, zawodów, dawnej sztuki ale
i sztuki współczesnej. Ponad to promują Zamek Kazimierza Wielkiego i Inowłodza, jako miejsca
o tysiącletniej historii.
Organizują mniejsze i większe wydarzenia historyczne. Ich działania to miedzy innymi: malowidła naścienne na inowłodzkich ulicach, zaczerpnięte z średniowiecznych manuskryptów, zjazdy
rycerskie, takie jak Łżykwiat Kasztelański, Kramy Inowłodzkie, Obrady Kapituły Rycerstwa Polskiego.
Od sierpnia 2019r prowadzą w Inowłodzu Galerię Czarna Kura, to autorska galeria sztuki
w której można zobaczyć i kupić ich prace oraz obejrzeć przy pracy. W galerii jest otwarta pracownia rymarska i kaletnicza oraz metaloplastyczna, specjalizująca się w najstarszej i najszlachetniejszej metodzie obróbki metalu na zimno, repusowaniu.
Opis usługi / produktów
W Galerii Autorskiej Czarna Kura oferują:
• Torby – szyte ręcznie, bez maszyny, szwem rymarskim, torby z naturalnych skór, w pojedynczych, autorskich egzemplarzach. Własnoręcznie wykonujemy do nich okucia: sprzączki,
plakiety, które są na torby naszywane a powstają w technice repusu Torby są certyfikowane.
• Mała galanteria skórzana: bransolety, paski itp.
• Biżuteria autorska: biżuteria wykonywana w technice repusu oraz kowalstwa artystycznego.
• Rysunki, obrazy olejne, szkice, plakiety repusowane.
• Pamiątki z Inowłodza wykonywane przez nas: małe formy graficzne, pamiątkowe żetony,
magnesy.
• Ponad to w galerii odbywają się spotkania autorskie z artystami: poetami, malarzami, śpiewakami.
Poza galerią organizują eventy o tematyce historycznej: turnieje, pokazy, lekcje historii, warsztaty.
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Fundacja „OSTOJA”

im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno
www.fundacja-ostoja.pl
e-mail: biuro@fundacja-ostoja.pl
tel. 44-755-60-16
Krótki opis działalności
Misją Fundacji jest pomoc osobą najbardziej potrzebującym: niepełnosprawnym, ubogim, pozostającym długotrwale bezrobotnymi. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, działalność
statutową odpłatną i nieodpłatną: Środowiskowy Dom Samopomocy, Jadłodajnia, Bufet w szpitalu, Magazyn Żywności Unijnej oraz Restaurację „A nóż widelec”.
Fundacja obecnie zatrudnia około 50 osób.
Opis usługi / produktów
• wyroby garmażeryjne: pasztety, galantyny, pierogi, kluski; kopytka, śląskie, itp. oraz ciasta.
• usługi cateringowe, organizowanie imprez okolicznościowych.
SPOŁECZNE CELE DZIAŁANIA PODMIOTU:
• usługi w zakresie opieki terapeutycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy
• udzielenie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom z zaburzeniami
psychicznymi oraz ich rodzinom;
• zmniejszanie obszarów niedożywiania i głodu, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
• niesienie pomocy materialnej ludziom najuboższym, zagrożonym uzależnieniami lub uzależniony od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin;
• pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalność charytatywna i dobroczynność,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
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Fundacja Aktywnego Kształcenia
i Rekreacji SALIX
ul. Skłodowskiej 24/24, 26-300 Opoczno
www.fundacjasalix.pl
www.facebook.pl/fundacjasalix
e-mail: kontakt@fundacjasalix.pl
tel. 603-994-149
Krótki opis działalności
Fundacja SALIX zajmuje się głównie edukacją i kształtowaniem młodych ludzi. Zarówno dzieci
i młodzieży, ale również realizuje program dla dorosłych. Prowadzi zajęcia z ekologii, obcowania
z przyrodą, pierwszej pomocy, terenoznawstwa, leśnych umiejętności czy rozpoznawania roślin. Praca ich opiera się na dużym kontakcie z przyrodą.
Opis usługi / produktów
Fundacja organizuje:
• Zielone szkoły – krótkie, kilkudniowe pobyty edukacyjne zaznajamiające uczniów z łonem przyrody. Podczas zielonych szkół realizowana jest podstawa programowa z przedmiotów: fizyka, geografia, biologia, przyroda, matematyka, plastyka czy muzyka.
• Obozy survivalowe – dwunastodniowa forma programowa przenosząca uczestników
w fantastyczny świat natury gdzie poznają miejsce człowieka w otaczającym nas środowisku. Fundacja przede wszystkim kładzie nacisk na samodzielność (zarówno manualną, jak
i intelektualną) i ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. Przebywając czy to pod
namiotami, czy na terenie zaprzyjaźnionych ośrodków wypoczynkowych przybliżają możliwości wynikające z odstawienia telefonów, tabletów, czy konsoli.
• Młodzieżową Szkołę Przetrwania – jednodniowe, kilkugodzinne plenerowe
zajęcia, które skupiają się na pojedynczym zagadnieniu. Wydarzenie nie ma ograniczeń
wiekowych.
• Survival z Latoroślą – skierowany jest do par rodzic/dziecko. Przy czym konfiguracja
nie ma znaczenia: Mama z córką, czy Ojciec z synem, zajmują się wszystkimi w najlepszy
sposób. Przygoda może trwać kilka godzin (dla początkujących, którzy dopiero chcą zacząć
spotkania z przyrodą i survivalem), po dwudniowy biwak z noclegiem w lesie przy ognisku.
• Arenę łuczniczą – bezpieczny pojedynek pomiędzy dwiema drużynami. Dynamika
zdarzeń oraz emocje powodują szybki przyrost adrenaliny. Nigdy nie wiadomo skąd nadleci
strzała… Uczestnicy korzystają z profesjonalnych ochraniaczy oraz w pełni bezpiecznych
strzał zakończonych poduszką. Nawet bezpośredni strzał nie robi zawodnikowi krzywdy.
Ma za to miejsce dużo śmiechu oraz rywalizacji.
• Pneumatyczna strzelnica dynamiczna – prowadzone przez profesjonalistów
zajęcia strzeleckie. Zajęcia zaczynają się od edukacji i przyswojenia wiedzy na temat postępowania z bronią i możliwych niebezpieczeństw. Uczestnicy pod opieką instruktorów ćwiczą
poprawność pozycji, złożenia i oddania strzałów. Zajęcia zwieńczone są torem przeszkód,
w którym zmieniają się zarówno cele, jak i odległości. Przez co uczestnik musi cały czas
pozostać skoncentrowany.
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Spółdzielnia Socjalna
PROMYK NADZIEI
ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
www.spoldzielnia-promyknadziei.pl
e-mail: spoldzielnia.socjalna@interia.eu
tel. 514-322-803
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI powstała w 2009 r z inicjatywy osób bezrobotnych,
które otrzymały dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Spółdzielnia prowadzi wielokierunkową działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Jest to:
• opieka domowa,
• usługa cateringowa,
• wynajem sal szkoleniowo-konferencyjnych,
• usługa dowozowa samochodem osobowym,
• prowadzenie stacjonarnego sklepu ekologicznego EkoDar
• i inne działania aktywizujące osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które chcą wyjść na
rynek pracy.
Wszystkie usługi prowadzone są na wysokim poziomie. Spółdzielnia posiada duże uznanie
wśród lokalnych instytucji (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Gminy Opoczno,
Gminy Żarnów i wiele innych), przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej.
Opis usługi / produktów
• Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI swoje usługi w zakresie świadczenia opieki domowej kieruje do osób starszych, niesamodzielnych, samotnych, które z różnych powodów nie są w stanie funkcjonować w miejscu zamieszkania i potrzebują wsparcia drugiej
osoby. Opieka domowa świadczona jest w dowolnym czasie i w dowolnej ilości godzin.
Wraz z opieką domową połączona jest usługa cateringowa. Osoby starsze, samotne bardzo
chętnie korzystają z cateringu obiadowego.
• Z usługi dowozowej samochodem osobowym korzystają osoby, które chcą udać się do
lekarza na wizytę, na rehabilitację, do banku, do kościoła, wyjechać na wesele czy na pogrzeb. Starają się realizować wszystkie zlecenia w zakresie wynajmu samochodu osobowego na różne okoliczności.
• Spółdzielnia posiada sale szkoleniowo-konferencyjne, w których prowadzone są różne formy wsparcia dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i innych osób. Sale wyposażone
są w stoły, krzesła, rzutnik, tablice oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń. Jest
również stół do przygotowania cateringu.
• Spółdzielnia prowadzi sklep o nazwie EkoDar z siedzibą w Opocznie. Sklep usytuowany jest
na skrzyżowaniu dwóch głównych ulic o dużym natężeniu ruchu pieszego. Wejście do sklepu jest bezpośrednio z ulicy i nie posiada barier architektonicznych co jest udogodnieniem
dla osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi w wózku.
• W ofercie sklepu posiadają produkty ekologiczne, bezglutenowe, bezcukrowe, szeroki wybór ziół, suplementy diety, kosmetyki ekologiczne oraz naturalne i biodegradowalne środki
do czyszczenia kuchni, łazienki, wc i innych powierzchni. Środki czystości oparte są na bazie
sody oczyszczonej i kwasu cytrynowego.

Klientami sklepu są osoby, które bezpośrednio robią zakupy w sklepie oraz klienci, którzy
zamawiają towar przez internet. Sklep EkoDar cieszy się dużym powodzeniem. Klienci oprócz
zakupionych produktów otrzymują fachową wiedzę
Oprócz działalności gospodarczej, spółdzielnia pozyskuje fundusze unijne, które w całości
przeznaczone są na wspieranie osób bezrobotnych, biernych zawodowo i innych, którzy mają
problemy z aktywnością zawodową.
Obecnie w województwie wielkopolskim realizują projekt skierowany do osób bezrobotnych
i biernych zawodowo, które otrzymają wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.
Na przestrzeni 10 letniej działalności podmiotu ekonomii społecznej, Spółdzielnia Socjalna
PROMYK NADZIEI na dobre wpisała się w lokalną przedsiębiorczość biznesową.
Spółdzielnia Socjalna współpracuje z różnymi instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami
pozarządowymi zarówno lokalnymi jak i z różnych regionów Polski.
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Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Katowicka 24 E,96-200 Rawa Mazowiecka
FB: https://www.facebook.com/zazrawa/
e-mail: zaz@spoldzielniarawa.pl
tel. 46-814-26-19, 506-044-858

Krótki opis działalności
Zakład Aktywności Zawodowej powstał przy Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja
i Praca” w 2014 roku. Ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W zakładzie zatrudnionych jest
15 osób z orzeczeniem oraz 5 osób z personelu w tym kierownik, pracownik administracyjny,
dwóch instruktorów oraz fizjoterapeuta.
Opis usługi / produktów
Zakład Aktywności Zawodowej wykonuje szeroko rozumiane rękodzieło artystyczne:
• kartki okolicznościowe
• wyroby z drewna oraz ze sklejki używając różnych metod zdobnictwa
• wyroby z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.
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Rawsko-Bialska Spółdzielnia
Socjalna
ul. Katowicka 24E, 96-200 Rawa Mazowiecka
e-mail: biuro@spoldzielniarawa.pl
tel: 46-814-26-19
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się sprzątaniem, pielęgnacją terenów zielonych, wycinką, rębakowaniem, zbieraniem i segregacją odpadami, usługami ogólnobudowlanymi, konserwacją
instalacji elektrycznych, usługami hydraulicznymi i wodno-kanalizacyjnymi, a także konserwacją
instalacji gazowych i wentylacyjnych. Prowadzi pogotowie techniczne 24 godzinne. Wydzierżawia i eksploatuje słupy ogłoszeniowe. Prowadzi stołówkę i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu Miasta i Gminy Biała Rawska, oraz usługi cateringowe. Spółdzielnia obsługuje
gastronomicznie liczne imprezy okolicznościowe (Dni Miast, Dożynki itp.) obsługuje i opróżnia
kosze na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Spółdzielnia otworzyła Zakład Aktywności Zawodowej - prowadzi on działalność wytwórczą, która pozwala rehabilitować zawodowo i społecznie
zatrudnionych pracowników poprzez wykonywanie zleceń w warunkach realnego rynku usług.
Opis usługi /produktów
Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” prowadzi działalność wpisującą się
w następujące gałęzie:
• Usługi ogólnobudowlane
• Usługi hydrauliczne, elektryczne, pogotowie techniczne 24h
• Usługi sprzątające i pielęgnacja terenów zielonych
• Gastronomia i catering – dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, organizacja wizyt studyjnych
• Segregacja i odbiór odpadów komunalnych
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół
• Zarządzanie słupami ogłoszeniowymi, reklama
• Obsługa i konserwacja koszy na terenie miasta
• Spółdzielnia utworzyła Zakład Aktywności Zawodowej zajmujący się pracą wytwórczą – wyroby rękodzieła artystycznego, transportem.
• Usługi elektryczne i gazowe.
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Fundacja EKO-OSADA Brzozówka
ul. Brzozówka 25, 96-214 Cielądz
www.eko-brzozowka.pl
e-mail: witaj@eko-brzozowka.pl
tel. 506-980-648

Krótki opis działalności
Fundacja materialnie urzeczywistniła ekologiczne idee Fundatorów - założenie eko-osady, która powstaje na obszarze 9 ha, według zamysłu Pawła A. Fijałkowskiego i wizji architektonicznej
inż. Jacka Gałąski. Fundacja otrzymała od Fundatora działkę o powierzchni 0.86 hektara, na której
projektowana jest przestrzeń publiczna z obiektami służącymi realizacji celów społecznych. Są to:
Kopuła Brzozówki (wybudowana w 2016 r.) z kamienia, drewna i gliny, miejsce warsztatów
budownictwa naturalnego, koncertów muzyki relakasacyjnej, warsztatów rozwoju osobowości
i wystaw Galerii Sztuki eko-Brzozówka; Dom Wspólny (w projekcie) – o powierzchni ok. 250 m²,
z dużą salą na parterze, budynek wykonany z materiałów naturalnych, przeznaczony na: szkolenia, warsztaty, konferencje oraz imprezy społecznościowe, na poznawanie sposobów życia w
harmonii z przyrodą; Dom Wynalazców (projektowany) – inkubator wynalazczości w sferach nieinwazyjnych technologii, miejsce dla wynalazców, którzy tworzą projekty inżynierskie, biotechnologiczne, nanotechnologiczne; Dom Zdrowia i Domki Rzemiosł Wiejskich (projektowane) - budynki
z drewna, kamienia i gliny, o powierzchni ok. 35 m², oraz Gospoda (projektowana) z pokojami
gościnnymi.
Jest to osada realizująca zadania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, otwarta na
efektywne technologie pozyskiwanie energii słonecznej, wiatru oraz z wytworzonego na miejscu
biogazu. Działający już Amfiteatr jest miejscem muzyki i innych sztuk. Plenery artystyczne oraz
warsztaty muzyczne i aktorskie w Osadzie wzbogacą kulturalnie nie tylko Brzozówkę, ale i naszą
małą Ojczyznę.
W swojej pracy, która jest skierowana do społeczności lokalnej i na zewnątrz, proponują edukację przez całe życie (permanentną).
Do współpracy zaprosili podobne organizacje z Białorusi, planują też kontakty z organizacjami
i grupami z Rosji, Ukrainy oraz krajów Grupy Wyszechradzkiej.
Wraz z Innymi ogranizacjami i osobami należymy do Federacji Polskich Alternatywnych Społeczności. Formy ich działania wpisują się w znany od kilkudziesięciu lat światowy ruch eko-wiosek: Global Ecovillages Network
Osada posiadać będzie własny generator energii elektrycznej i cieplnej, pracujący na biomasę. Ekologiczna wartość tego projektu polega na tym, że w okolicy znajduje się wiele niewykorzystanej biomasy (pochodzącej z lasów, sadów, słomy i innych odpadów produkcji rolnej).
Generator zaopatrzy w elektryczność i ciepło wymienione obiekty centrum Osady, a wytworzona
nadwyżka energii zostanie odsprzedana do PGE w systemie prokonsumenckim.
Budynki, wybudowane w technologii „strawbale”, spełnią normę budownictwa energooszczędnego, co potwierdzają wyniki badań Instytutu Techniki Budowlanej z 2015 roku.
Pracy w eko-osadzie Brzozówka przyświecają hasła, które zwą się po staropolsku „zawołaniami“: „ZGODA BUDUJE!“, „INNOWACJA OPARTA O TRADYCJĘ“, „PO ZIELONE POJĘCIE
– WSTĄP WOLNY(A)!“.

Opis usługi / produktów
Fundacja prowadzi:
• Kursy i warsztaty wiedzy ekologicznej i dobrych praktyk, w tym:
• budownictwa naturalnego,
• zastosowania konopi włóknistych,
• premakultury (ogrodnictwa biodynamicznego), wykorzystania OZE, a także innych przydatnych na wsi umiejętności
Kursy i warsztaty rozwoju osobistego z:
• Muzykoterapii,
• medytacji,
• zielarstwa i uzdrawiania mentalnego
• naturalnego dbania o zdrowie

Subregion

kutnowski

łowicki

łęczycki

poddębicki

zgierski
skierniewicki
brzeziński
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Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich71/73
90-558 Łódź
www.wsparciespoleczne.pl
e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl
tel. 796-141-440, 796-141-420, 796-141-430
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie działa na rynku od 17 lat. Propaguje model przedsiębiorstwa społecznego,
jako sposób rozwiązywania problemów zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 15 lat realizuje projekty wspierające rozwój ekonomii społecznej. Po wielu latach doświadczeń we wspieraniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami
obecnie pomaga tworzyć organizacje pozarządowe i społeczne wspierając ich aktywność przez
oferowany system usług i doradztw.
Dzięki ich działaniom utworzonych zostało ponad 500 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z terenu województwa łódzkiego, a ponad 3500 osobom udzielono bezpłatnego doradztwa rozwojowego.
Opis usługi / produktów
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” świadczy usługi doradcze w zakresie doradztwa specjalistycznego:
• prawnego (dotyczącego zakładania, rejestrowania i prowadzenia Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej)
• księgowego (dotyczącego prowadzenia księgowości, właściwego księgowania przychodów
z działalności odpłatnej gospodarczej, tworzenia polityki rachunkowości)
• biznesowego (przygotowanie planu działania adekwatnego do potrzeb)
Prowadzi także doradztwo w zakresie wsparcia, tworzenia i funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych, podstaw prawnych, procedur. Organizuje szkolenia, warsztaty podnoszące kwalifikacje dla pracodawców i pracowników, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu
niepełnosprawności czy trudnej sytuacji życiowej. Wszystkie szkolenia są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Miasto Skierniewice i dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego, zaprasza
także do korzystania z ich punktów konsultacyjno-informacyjnych w Zgierzu i Brzezinach.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oferuje organizację wizyt studyjnych do
przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa łódzkiego.
Wizyty studyjne to doskonały sposób by:
• nabyć wiedzę o założeniach i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej,
• poznać realne problemy i zagrożenia oraz potencjał i szanse stwarzane przez ekonomię
społeczną,
• uczyć się dobrych i sprawdzonych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej,
• uczyć się jak rozwijać i wspierać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie.
Organizowane przez nich wizyty studyjne mają na celu umożliwienia uczestnikom zobaczenia
przedsiębiorstw społecznych, które łączą w sobie aspekty biznesowe i społeczne, a wszystko po
to, by wspierać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej
w Łowiczu, którego celem jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wizytówką przedsięwzięcia jest prowadzona przez beneficjentów restauracja
„Kulinarne Mosty”.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
w Brzezinach, który jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 30 osób z niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizuje również projekt Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie oraz Dzienny Dom
Pomocy w Skierniewicach.

30

Powiat Zgierski

„KŁOS” sp. z o.o.
Stajnia „Pod Jodłami”
ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
www.facebook.com/stajniapodjodlami
e-mail: klos@klos.org.pl
e-mail: kszewc@tpn.org.pl
tel. 695-141-409
Krótki opis działalności
Firma społeczna „Kłos” sp. z o.o. oprócz działalności hotelarsko-gastronomicznej oraz administrowania nieruchomością stawia na zapewnienie kompleksowej obsługi turystów ze szczególnym ukierunkowaniem na branżę jeździecką w stajni „Pod Jodłami”.
Nastawieni są na rynek lokalny gdzie świadczą pełny zakres usług związanych z jeździectwem,
w tym zajęć hipoterapeutycznych pod patronem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Zapraszają na zajęcia hipoterapii dla dzieci i dorosłych z jazdy konnej dla osób początkujących
oraz z jazdy konnej w terenie po Łódzkim Szlaku Konnym.
Opis usługi / produktów
Dla nich największym priorytetem jest zdrowie klientów i najbliższych im osób oraz dobre relacje. Zapewniają to poprzez transfer doświadczeń, gdzie dodatkowym wsparciem w nawiązywaniu
więzi rodzinnych czy przyjacielskich jest koń.
Zapewniają szeroki wachlarz usług związanych z aktywnym wypoczynkiem w siodle. Atrakcyjne
usytuowanie ośrodka w malowniczej okolicy niedaleko Łodzi (ok 25km. od centrum miasta) sprzyja relaksowi oraz wypoczynkowi. Cały czas poszerzają swoją ofertę o dodatkowe specjalistyczne
usługi w postaci stworzenia ścieżki hipoterapeutycznej.
W ofercie dla klientów polecają zajęcia z:
• Hipoterapii dla dzieci i dorosłych,
• Jazdy konnej dla osób początkujących,
• Jazdy konnej z instruktorem w terenie dla osób samodzielnie jeżdżących w tym po łódzkim
szlaku konnym,
• Przejażdżki dla dzieci i dorosłych,
• Jazdę rekreacyjną,
• Imprezy okolicznościowe,
• Hotel dla koni.
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Zakład Aktywności Zawodowej
„Zdrowa Kuchnia”
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
www.tpn.org.pl
fb zdrowa kuchnia
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org.pl
tel. 42-717-91-67 wew.152
Krótki opis działalności
Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” rozpoczął swoją działalność w lipcu 2013 r.
bazując na wieloletnim doświadczeniu TPN, które z powodzeniem, zajmowało się wdrażaniem
programów aktywności zawodowej dla osób chorujących psychicznie. Prowadzi działalność
o charakterze usługowym, w ramach której świadczy usługi gastronomiczne i cateringowe, a także prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w placówce. Daje im szansę nabywania i utrwalania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i przygotowania ich do życia w otwartym środowisku.
Misją jest dążenie do zadowolenia obsługiwanych klientów poprzez dostosowanie się do ich
potrzeb i oczekiwań, przy równoczesnej realizacji celów społecznych, polegających na aktywizacji
osób niepełnosprawnych.
Opis usługi / produktów
ZAZ „Zdrowa Kuchnia” Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gastronomicznej:
• imprez okolicznościowych,
• szkoleń i konferencji
• bankietów i kolacji integracyjnych,
• cateringu w firmach i instytucjach
Dbając o to, aby serwowane przez nich dania odznaczały się najwyższą jakością wykonania
i smaku:
• korzysta z usług tylko sprawdzonych dostawców
• używa świeżych, nieprzetworzonych produktów
• stosuje tradycyjne, domowe metody przygotowywania potraw
• w swojej ofercie ma dania kuchni wegetariańskiej
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
Koło PSONI w Aleksandrowie Łódzkim

ul. 1-go Maja 43/47, 95-070 Aleksandrów Łódzki
e-mail: zk.aleksandrowlodzki@psouu.org.pl
tel. 42-712-16-17, 781-977-369
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie prowadzi: Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną, Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B dla 30 osób z niepełnosprawnością
intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Celem organizacji jest dbanie o godność uczestników,
oraz przygotowanie na miarę możliwości do pełnego, samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie przez prowadzoną rehabilitację społeczną i zawodową oraz integrację społeczną na
poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Opis usługi /produktów
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło dla uczestników prowadzi:
• rehabilitację zawodową
• rehabilitację społeczną
• rehabilitację ruchową
• organizuje wyjazdy krajoznawcze, rehabilitacyjne, integracyjne
• organizuje wyjazdy kulturalno-integracyjne
• aktywnie uczestniczy w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych,
• współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami
• wspiera uczestników i ich rodzin
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Opis usługi / produktów
Produkty Spółdzielni Socjalnej „Piątkowska” to szeroki asortyment pieczywa:
• pieczywo pszenne: bułki kajzerki, wieloziarniste, grahamki, angielki, rogale, chałki, bulki
poznańskie, paluchy, bagietki, bułki hamburgerowe;
• pieczywo mieszane - chleby: sojowe, wieloziarniste, graham, słonecznikowe, włoskie, z dodatkiem mąki orkiszowej, razowe, cebulowe, żytnie. W sumie mamy w ofercie kilkanaście
rodzajów chleba.
Sztandarowym produktem jest chleb okrągły z dużym udziałem mąki żytniej.
Wszystkie chleby produkowane są na naturalnym zakwasie, bez polepszaczy i konserwantów
– jest to pieczywo zdrowe, produkowane z naturalnych składników: mąki, wody, drożdży i soli.
Zakwas wytwarzają sami, cykl produkcyjny nawiązuje do tradycyjnego wypieku i produkcji chleba
z przed wielu lat. Pieczywo jest wypiekane w tradycyjnym piecu chlebowym wybudowanym na
początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ich produkty wypełniają niszę rynkową ponieważ
większość oferowanego aktualnie pieczywa pochodzi z piekarni przemysłowych nastawionych na
masową produkcję.
Poza tym spółdzielnia świadczy usługi porządkowe i związane z zagospodarowaniem terenów
zielonych.

Fundacja Instytut Badań
nad Ekonomią Społeczną
Rąbień AB 59, 95-070 Aleksandrow Łódzki
http://fosa.org.pl/fundacja-instytut-badan-nadekonomia-spoleczna-10
e-mail: fundacjafibes@gmail.com,
tel. 791-757-544, 502-682-905

Spółdzielnia Socjalna „Piątkowska”
ul. Piątkowska 29, 95-015 Głowno
e-mail: spoldzielniapiatkowska@gmail.com
tel. 42-719-12-67, 608-493-638
Krótki opis działalności
Spółdzielnia powstała w grudniu 2016 r. zajmuje się produkcją i sprzedażą, pieczywa oraz prowadzi usługi porządkowe i zagospodarowania terenów zielonych. Aktualnie zatrudnia 9 osób niepełnosprawne. Prowadzi działalność o charakterze lokalnym, współpracuje z lokalnymi sklepami,
szpitalem, przedszkolami i firmami cateringowymi.

Krótki opis działalności
Fundacja FIBES zajmuje się prowadzeniem wszechstronnej działalności w zakresie pomocy
osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności,
wieku, stanu zdrowia, ubóstwa, bezrobocia, pochodzenia oraz działalności charytatywnej i humanitarnej a także prowadzeniem badań nad ekonomią społeczną oraz badań nad aspektami życia
społecznego.
Fundacja popiera wszechstronny rozwój społeczny, społeczności lokalnych, samorządnych
wspólnot, organizacji pozarządowych, innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
w różnych dziedzinach życia społecznego obejmujących min.: edukację, naukę, kulturę, informację, profilaktykę, integrację Europejską, ochronę środowiska i zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc
społeczną, charytatywną i humanitarną.
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Klub Integracji Społecznej

przy Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej
w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42-712-16-11 w. 34 lub w. 35
tel. 42-613-13-35
fax 42-613-13-31
Krótki opis działalności
Celem działalności Klubu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych,
zagrożonych ubóstwem, nieaktywnych zawodowo, nieradzących sobie z różnymi problemami
życiowymi.
Opis usługi / produktów
Uczestnictwo w programie Klubu Integracji Społecznej (KIS) poparte jest zawarciem kontraktu
socjalnego pomiędzy klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (OPS),
a pracownikiem socjalnym OPS. W programach KIS biorą udział uczestnicy KIS oraz osoby z otoczenia społecznego.
Program reintegracji zawodowej realizują we współpracy z PUP, podmiotami ekonomii społecznej (PES). Uczestników KIS angażują do prac społecznie użytecznych (PSU) – od dnia skierowania przez urząd pracy. Propagują możliwość udziału w giełdach pracy organizowanych przez
PUP. Proponują uczestnictwo w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne i współuczestniczą w rekrutacji do tych projektów.
W programie reintegracji społeczno-zawodowej realizowane są zajęcia grupowe, sesje indywidualne z pracownikiem socjalnym. Prowadzą, także poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe.
Tematyka zajęć grupowych obejmuje: komunikację społeczną, interakcje społeczne, rozwój
osobisty.
Sesje indywidualne realizowane są wspierająco do zajęć grupowych.
W zależności od diagnozy, potrzeb i oczekiwań - kierują do specjalistów i placówek specjalistycznych.
W utworzonych przez osoby uczestniczące w KIS oraz osoby z ich otoczenia społecznego
(dzieci, współmałżonków, partnerów, inne osoby wspierające uczestnika KIS) grupach samopomocy przeprowadzane jest wsparcie i motywacja do działań usamodzielniających w życiu, budowana jest sieć kontaktów społecznych.
Organizują wyjazdy integracyjne, zapewniają udział w lokalnych działaniach środowiskowych.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach w KIS zapewniają osiągnięcie rezultatów, takich jak:
• poprawienie komunikacji społecznej;
• podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych;
• zdobycie wiary w siebie;
• nabycie umiejętności określania celów życiowych;
• podwyższenie umiejętności własnej prezentacji podczas rozmów z przyszłym pracodawcą;
• zdobycie umiejętności poszukiwania pracy;
• przygotowanie własnego życiorysu i listu motywacyjnego - dlaczego mają wybrać mnie do
pracy?
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Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Ludowej FOLKIER
Siedziba Stowarzyszenia
ul. Mielczarskiego1, Zgierz, 95-100
Hostel FOLKier
ul. Rembowskiego 1 oficyna, 95-100 Zgierz
www.hostelfolkier.pl
https://www.facebook.com/FOLKIER/
e-mail: biuro@hostelfolkier.pl
tel. 732-849-929
Krótki opis działalności
Głównym celem działalności jest szerzenie kultury ludowej, wśród społeczności lokalnej oraz
organizacja różnego rodzaju imprez, spotkań i warsztatów związanych z kulturą ludową. Przekazywanie kultywowanych od pokoleń tradycji i zwyczajów za pomocą popularnych wśród młodych
ludzi form przekazu informacji oraz ciekawych warsztatów. Ważny jest dla nich międzypokoleniowy oraz międzykulturowy dialog, dlatego w swoich działaniach nie ograniczają kryterium wieku
ani lokalnego terytorium. Od 2018r prowadzą w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy – Hostel FOLKier wraz z salą konferencyjną. Wspierają również działalność Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA.
Opis usługi / produktów
Stowarzyszenie przede wszystkim organizuje kulturalne życie mieszkańców miasta wokół folkloru i kultury ludowej poprzez
• organizację różnego rodzaju warsztatów artystycznych,
• wyjazdów folklorystycznych
• zajęcia dla dzieci i młodzieży
Organizowane są warsztaty z rękodzieła artystycznego m.in. z haftu i makramy, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Stowarzyszenie działa z pasją i energią w sposób innowacyjny, ponieważ chce, aby we współczesnym świecie ludzie byli świadomi znaczenia
kultury ludowej w mieście i tego jak wiele z niej dziś czerpiemy.
Główną działalnością w ramach ekonomii społecznej jest prowadzenie Hostelu FOLKier. Wewnątrz historycznego budynku zgierskich tkaczy znajdują się 3 pokoje, każdy z nich charakteryzowany na inny region Polski: Kurpie, Podhale i Łowicz. Stylizowane wnętrze sali nadaje niepowtarzalnego charakteru każdemu wydarzeniu. Zajmują się kompleksowo organizacją wydarzeń (sala,
catering, obsługa i inne).
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Fundacja Jedność
ul. Brzezińska 5/6, 95-010 Stryków
www.fundacjajednosc.com.pl
www.redukujemystres.pl
www.facebook.com/funJednosc
e-mail: fun.jednosc@gmail.com.pl
tel. 510-774-727, 509-682-257
Krótki opis działalności
Z pasją tworzą Fundację Jedność oraz w ramach niej program Redukujemy Stres.
Dzielą się narzędziami, które pomagają: redukować stres, podnosić świadomość, nawiązywać
głębszy kontakt ze sobą, rozwijać intuicję, pokonywać bariery, poprawiać zdrowie.
Ich misją jest docierać do ludzi i inspirować do wewnętrznej zmiany w kierunku równowagi
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Prowadza również „Shinrin Yoku” (kąpiele leśne)
oraz wyprawy rozwojowe do innych krajów m.in. do Maroka. Mają też lokal NoStress w Łodzi,
w którym odbywają się warsztaty rozwoju osobistego, koncerty, opowieści podróżnicze.
Celem głównym fundacji jest: budzenie świadomości w świecie w zakresie różnych uwarunkowań psychospołecznych, które mają wpływ na jakość życia i zdrowie człowieka oraz jednoczenie
poprzez podejmowanie działań na rzecz zbliżania do siebie ludzi różnych narodowości i poglądów przy zauważeniu i zachowaniu ich indywidualności.
Opis usługi / produktów
Szkolenia z redukcji stresu - dawka energii, przełamywanie wewnętrznych oporów, bloków,
stereotypów. Prowadzący dosłownie zarażą Cię życiem, które może wyglądać inaczej, być pełne pasji, radości, wdzięczności, piękna w Twoim środowisku pracy! Ze szkoleń skorzystali trenerzy, psychologowie, terapeuci, świadomymi pracodawcy i pracownicy kilku wiodących firm. Dla
kogo?
• A) Zwłaszcza dla pracowników pracujących pod dużą presją czasu, doświadczających dużego poziomu stresu, przemęczonych, przepracowanych jak również dla tych którzy chcą
zdobyć wiedzę i doświadczenie na temat stresu i sposobów radzenia sobie z nim.
• B) Zapraszamy pracowników wszelkich branż, segmentów rynku, każdego stopnia zawodowego, niezależnie od pełnionej funkcji. Co zyskasz? - Umiejętności radzenia w sytuacjach
przeciążenia oraz silnego i długotrwałego stresu - Odkryjesz własne wzorce reakcji na stres
- Poznasz narzędzia analizy, autoanalizy, dzięki którym zwiększysz świadome podejście do
stresu i będziesz umiał je wykorzystać w praktyce - Poznasz ćwiczenia, które pomogą Ci odnaleźć spokój, harmonię i równowagę w życiu - Nauczysz się oddychania uwalniającego napięcia, w tym napięcia chroniczne - Zwiększysz świadomość swojego ciała - Lepiej poznasz
siebie, dzięki czemu zwiększysz kontrolę nad czynnikami wywołującymi stres - Nauczysz
się minimalizować negatywne skutki stresu w życiu prywatnym i zawodowym. - Nauczysz
się zarządzać swoimi emocjami - Poczujesz wzrost kreatywności, twórczości - Nauczysz się
rozpoznawać myśli, które powodują spadek poziomu stresu.

Program szkolenia:
1. Praca ze świadomością:
• Stres – co to jest?
• Źródła stresu – omówienie przyczyn stresu 3. Dostrzeganie objawów stresu oraz świadoma
reakcja na stres.
2. Omówienie narzędzi pomocnych w redukcji stresu:
• Profilaktyka zdrowego kręgosłupa
• Psychogimnastyka (ćwiczenia fizyczne + emocje)
• Joga Śmiechu
• Autorskie ćwiczenia które pomagają się rozluźnić i otworzyć w ruchu.
• Elementy Ruchu Autentycznego.
• Malowanie swojego ruchu
• Shinrin-Yoku w biurze
• Teoretyczne podstawy medytacji, w tym medytacji aktywności.
• Medytacja siedząca.
• Medytacje aktywności
• Elementy współczesnej Tantry
• Relaksacja prowadzona wraz z muzykoterapią - oaza spokoju w Twoim wnętrzu.
Warsztat z redukcji stresu – warsztat to bardziej praktyczna forma zajęć w oparciu o narzędzia
prezentowane podczas szkoleń. Ten warsztat pomoże Ci w przełamywaniu wewnętrznych oporów, bloków, stereotypów ale również da Ci zastrzyk energii. Jeśli chcesz w 1 dzień doświadczyć
w warunkach laboratoryjnych jak prosto i zwyczajnie zatrzymać się w błędnym kole chronicznych
napięć, niepokojących myśli, czy lęków – zapraszamy!
Pakiety Eventowe - proponujemy niekonwencjonalne, zróżnicowane pakiety eventowe dla biznesu wykorzystywane do redukcji stresu oraz do wprowadzenia kultury zdrowia w Twojej firmie.
Prezentujemy narzędzia, które pozytywnie wpływają na pracownika. To energetyzujące kickstartery zwykłych eventów w Twojej firmie lub koktajle energii serwowane co najmniej raz w tygodniu dla Twoich pracowników. Nasze pakiety: Podstawowy, Wzbogacony, Luksusowy, Elastyczny,
Abonamentowy. Wyprawy – warsztaty rozwoju osobistego w niezwykłych zakątkach świata np.
Warsztaty w Maroku.
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Polskie Stowarzyszenie Ludzi
Cierpiących na Padaczkę
Oddział Łódzki

ul. Sikorskiego 30/62, 95-035 Ozorków – siedziba
ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków
www.pslcnp.pl
e-mail: biuro@pslcnp.pl, tel./fax 42-277-17-73
Krótki opis działalności
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki to organizacja OPP
działająca od 1989 r. na rzecz osób chorujących na padaczkę i osób niepełnosprawnych z terenu
województwa łódzkiego. Prowadzą szerokie wsparcie medyczne, terapeutyczne, informacyjne,
edukacyjne, rzeczowe dla swoich podopiecznych, ich rodzin oraz dzieci, młodzieży i osób starszych. Realizując swoje cele statutowe aktywnie współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami oświatowymi, instytucjami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Organizacja dąży do jak najszerszej likwidacji barier utrudniających swobodne funkcjonowanie
w społeczeństwie, rehabilituje społecznie, zawodowo oraz wspiera swoich podopiecznych i ich
rodziny.
Opis usługi / produktów
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki wspiera:
MEDYCZNIE:
• pozyskuje i przekazuje sprzęt medyczny (aparaty EEG) dla jednostek lecznictwa na terenie
Polski
• organizuje konferencje profilaktyczno-informacyjno-medyczne dotyczące epilepsji we
współpracy z firmami farmaceutycznymi
• organizuje turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych
EDUKACYJNIE:
• organizuje i realizuje projekty integracyjne – międzypokoleniowe
• organizuje warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
• organizuje imprezy kulturalno-integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
• organizuje konkursy edukacyjno-integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
INFORMACYJNIE:
• organizuje kampanie społeczno-profilaktyczne dotyczące epilepsji
• prowadzi poradnictwo społeczno-informacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
oraz mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa
• prowadzi poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
TERAPEUTYCZNIE:
• prowadzi rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych
• prowadzi rehabilitację społeczną dla osób niepełnosprawnych i osób starszych
• prowadzi rehabilitację ruchową dla osób niepełnosprawnych i osób starszych
RZECZOWO:
• przekazuje paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej
• wypożycza drobny sprzęt rehabilitacyjny
INTEGRUJE SPOŁECZNIE:
• aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich kampaniach społecznych
• aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi oraz klubem wolontariatu
• aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski
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Spółdzielnia Socjalna
Communal Service
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
www.communal-service.pl
e-mail: communal-service@tlen.pl
tel. 42 235 17 52, fax.: 42 235 17 53
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna Communal Service powstała w lipcu 2010 r. Jej członkami zostało pięciu
bezrobotnych. Z pozyskanych środków unijnych zakupiono: samochód dostawczy marki Mercedes Benz Sprinter, remonter drogowy, kosiarki, podkaszarki, i inny drobny sprzęt. W 2012 roku
z inicjatywy Burmistrza Miasta Brzeziny podjęto działania zmierzające do przekształcenia istniejącej Spółdzielni w podmiot będący pod kontrolą samorządu. W tym celu osoby fizyczne będące
członkami Spółdzielni złożyły rezygnację, a w dniu 28 marca 2012 roku w ich miejsce powołano
nowych członków, tj., Gminę Miasto Brzeziny i Gminę Rogów. Uchwałą Rady Miasta Spółdzielni
powierzono zadania z zakresu gospodarki komunalnej min.: utrzymania zieleni, porządku i czystości, utrzymania dróg. Głównym celem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię
jest pozostałe sprzątanie, zagospodarowanie terenów zieleni, porządku i czystości w mieście,
zimowego utrzymania dróg, placów i chodników, naprawy, remonty dróg i chodników,, a także
wykonywanie doraźnych prac w zakresie gospodarki komunalnej. Spółdzielnia Socjalna Communal Service jest osobą prawną, utworzoną dla wykonania własnych publicznych zadań Miasta
Brzeziny i Gminy Rogów. Wykonuje zadania z zakresu użyteczności publicznej, które są podstawą
działalności statutowej Spółdzielni. Nie są one wykonywane według zasady maksymalizacji zysku, a jako zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców dla Miasta Brzeziny i w imieniu Miasta
Brzeziny.
Opis usługi / produktów
• Spółdzielnia wykonuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
• prace remontowo – budowlane,
• pielęgnację terenów zielonych,
• koszenie traw,
• pielęgnację drzew,
• zamiatanie ulic i chodników,
• remonty dróg,
• odśnieżanie dróg, chodników, placów i podwórek.
Zajmują się również: sprzątaniem mieszkań i domów, likwidacją dzikich wysypisk; opróżnianiem koszy ulicznych i transportem odpadów z selektywnej zbiórki; przewozem i rozbiórką odpadów wielkogabarytowych; wycinką zakrzaczeń; usługą typu przeprowadzki, przewozy; remontami
budowlanymi; montażem rusztowań do robót elewacyjnych.
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Fundacja Green Live Daria

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
e-mail: debolina@tlen.pl
tel. 517-896-752

ul. Szkolna 2, Uniejów 99-210
facebook.com/towarzystwoprzyjacioluniejowa
e-mail: urszula.urbaniak@wp.pl
tel. 602-130-270

Krótki opis działalności
Promocja i propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców oraz dzieci i młodzieży
gminy Brzeziny. Zachęcania do aktywności fizyczne poprzez różne eventy bądź zajęcia sportowe
organizowane razem z innymi instytucjami w mieście Brzeziny. Pomoc w organizacji ferii zimowych przerw świątecznych oraz wakacji.
Opis usługi / produktów
• Zajęcia dla dzieci – Zdrowy kręgosłup
• Zajęcia dla dzieci – Jump Kids
• Zajęcia dla dzieci – Gry zespołowe
• Zajęcia dla seniorów – Zdrowy kręgosłup
• Zajęcia dla kobiet – Fit sylwetka
( zajęcia na partiach uda pośladki łydki)
• Zajęcia dla kobiet – trening obwodowy (poprawa kondycji, wysmuklenie sylwetki oraz
jędrne ciało)

Stowarzyszenie Wspólna
Przyszłość – Polska, Europa, Świat
ul. Sienkiewicza10/12, 95-060 Brzeziny
e-mail: wspolnaprzyszlosc@gmail.com
Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu kreowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych, w szczególności dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego
i informacyjnego, rozwoju partnerstw lokalnych oraz wspólnot I lokalnej społeczności, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja społeczna, działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, w
szczególności promocja zatrudnienia I szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą.
Opis usługi/ produktów:
Oferują:
• wsparcie działań pomocy społecznej
• działania promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości
• wsparcie organizacji działań kulturalno-oświatowych
• pomoc ofiarom katastrof, klęsk, konfliktów zbrojnych oraz działania na rzecz ratownictwa
• wsparcie wolontariatu i akcji charytatywnych

Krótki opis działalności
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa powstało w 1991 roku. W roku 2010 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. W centrum jego działalności nieustannie pozostaje promocja miasta i gminy Uniejów, odkrywanie i dokumentowanie jej historii, wzbogacanie życia kulturalnego
mieszkańców poprzez organizowane imprezy kulturalne i patriotyczno -religijne. Do ważnych,
trwałych dla potomności osiągnięć należy działalność wydawnicza w postaci książek, prac autorskich i zbiorowych, wydawnictw źródłowych oraz widokówek i folderów.
Ważną rolę promocyjną odgrywa kwartalnik „W Uniejowie”, wydawany nieprzerwanie od
2000 roku. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, poza biurem i archiwum, posiada salę wystawową
oraz Izbę Pamięci, co ułatwia realizację różnorodnych form działalności.
Opis usługi / produktów
Zapraszają do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa na ul. Szkolnej 2, by poznać historię
Uniejowa i okolic, aby zaopatrzyć się w wydawnictwa, obejrzeć zgromadzone tu zbiory lokalne
Zapraszają na organizowane wydarzenia tj.: wystawy fotograficzne, prac malarskich, wystawy
rzeźby, wystawy historyczne, spotkania z cyklu „Zwyczajni a Niezwykli”, „Ludzie z pasją”, „Młodzi
zdolni stąd”, „Moje podróże małe i duże” i inne.
W Izbie Pamięci gromadzone są pamiątki, dotyczące historii Uniejowa i okolic, przygotowywane są okazjonalne wystawy historyczne i inne, odbywają się lekcje historyczne i regionalne
dla uczniów, organizowane są spotkania ze świadkami wojennych wydarzeń oraz inne spotkania
wspomnieniowe.
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SIZEI-Spółdzielnia Inwalidów

Centrum Medyczne Ania Sp. z o.o.

ul. Tuwima 5, 96-100 Skierniewice
www.sizei.pl
e-mail: biuro@sizei.pl
tel. 46-833-26-38, fax 46-833-40-41

ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
tel. 792-818-826

Zakład Elementów Indukcyjnych

Krótki opis działalności
Spółdzielnia Inwalidów jest producentem szerokiego asortymentu wyrobów wyróżniających
się udziałem indukcyjności elektromagnetycznej wśród podstawowych cech wyrobu. Specjalizują
się głównie w produkcji transformatorów małej mocy (do 4KVA), cewek, dławików, przekładników, elektromagnesów.
Lata działalności pozwoliły jej rozwinąć i udoskonalić procesy hermetyzacji wyrobów, impregnacji, spawania rdzeni, lutowania, nawijania taśmami miedzianymi i pakietowania rdzeni.
Minimalizują w ten sposób koszty wytwarzania i dopasowania dostawy wg czasu i miejsca. Jej
zamiarem jest stałe poszerzanie oferty o nowe rodzaje wyrobów i świadczenie usług w oparciu
o zgromadzone zasoby wytwórcze. Zajmuje się produkcją transformatorów, cewek i dławików,
Obróbką narzędziową regeneracją narzędzi, produkcją komponentów metalowych i izolacyjnych.
Spółdzielnia na umowę o pracę zatrudnia około 93 osób.
Opis usługi / produktów
Usługi z wykorzystaniem parku narzędziowego i maszynowego: regeneracja maszyn, wykonawstwo i uzdatnianie zużytych elementów maszyn i urządzeń. produkcja detali metalowych i izolacyjnych. Spółdzielnia realizuje zlecenia konfekcjonowania, sortowania masowo wykonywanych
detali. Kompletacja i prosty montaż mechaniczny i elektryczny.

Stowarzyszenie Hospicjum
im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach
ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice
e-mail: biuro@hospicjumskierniewice.pl
tel. 046 832-11-87, 505-401-362
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej jest powołane do sprawowania wszechstronnej
opieki nad osobami z zaawansowaną chorobą nowotworową i do udzielania pomocy Ich rodzinom
w domach u Chorych.
Opis usługi / produktów
Opiekę nad pacjentem przez zespół hospicyjny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog). Celem opieki jest kontrola bólu, innych objawów somatycznych, jak również łagodzenie
cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Opieka hospicyjna to także czas poświęcony na
towarzyszenie choremu, rozmowę z nim oraz z jego rodziną. Lekarz odwiedza chorego, co najmniej 2 razy w miesiącu, pielęgniarki spotykają się z chorym 2 razy w tygodniu. W razie potrzeby
wizyty odbywają się częściej. Pielęgniarki wykonują zabiegi medyczne, uczą rodzinę pielęgnacji
chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, doradzają rodzinie w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych, wyjaśniają sposób przygotowywania i podawania leków.

Non profit

Krótki opis działalności
To firma medyczna w Skierniewicach oferująca rehabilitację wykonywaną zarówno w domach
pacjentów, jak i stacjonarnie. Zajmujemy się również wypożyczaniem sprzętu medycznego: łóżek
rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich
i kul rehabilitacyjnych.
Opis usługi / produktów
Nasza oferta skierowana jest do mieszkańców zarówno miasta jak i powiatu.
W ofercie posiadają takie usługi rehabilitacyjne jak:
• masaż klasyczny,
• masaż relaksacyjny
• masaż sportowy,
• kinesiotaping,
• ultradźwięki,
• laseroterapia
• prądy,
• magnetoterapia,
• lampa Solux,
• kinezyterapia (klatka ugul),
• krioterapia,
• rehabilitacja domowa.
Z wypożyczalni sprzętu może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje. Oferują łóżka rehabilitacyjne elektryczne, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, kule rehabilitacyjne oraz materace
przeciwodleżynowe.
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Łowicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
Fanpage FB: https://www.facebook.com/ŁowickiUniwersytet-Trzeciego-Wieku
https://utwlowicz.pl
e-mail: kontakt@utwlowicz.pl
tel. 04-287-778, 508-282-807
Krótki opis działalności
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 r. z inicjatywy mieszkańców Łowicza
i działał przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu. W KRS został zarejestrowany 06.10.2008 r. i od tej
pory funkcjonuje jako samodzielne stowarzyszenie działające w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony zdrowia, turystyki i krajoznawstwa. W listopadzie 2008 r. JM Rektor SGGW w Warszawie wyraził zgodę na objęcie Stowarzyszenia opieką naukową. ŁUTW liczy obecnie 230 członków powyżej
50. roku życia – mieszkańców Łowicza, powiatu łowickiego i powiatów ościennych bez względu
na zawód i wykształcenie. Podstawowym źródłem finansowania działalności są składki członkowskie. Dodatkowe środki pozyskiwane są w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych z budżetu miasta lub województwa
Opis usługi / produktów
Misją Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zachowanie i zwiększenie sprawności
intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków, ich aktywizacja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz integracja międzypokoleniowa. W tym celu Stowarzyszenie organizuje
m.in.: wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne, sekcje i koła zainteresowań,
lektoraty języków obcych, warsztaty komputerowe, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej, wycieczki krajoznawcze i turystyczne – krajowe i zagraniczne, rajdy rowerowe, wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na koncerty, akcje charytatywne, spotkania integracyjne. Seniorzy
z ŁUTW rozwijają swoje talenty, pasje, umiejętności i sprawności w licznych kołach zainteresowań,
a do wyboru mają: literackie, teatralne, taneczne, plastyczne, kulinarne, brydż sportowy, nordic
walking, rowerowe, turystyczne, aerobik w basenie, nauka pływania, gimnastyka rozciągająco-korekcyjna, gimnastyka z elementami aerobiku, gimnastyka pilates, lektorat języka angielskiego
(3 poziomy), konwersatorium języka niemieckiego, chór. Członkowie prezentują swoje talenty
i umiejętności na uroczystościach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, osiągają sukcesy na wystawach, wernisażach, olimpiadach sportowych. Są obecni na Wojewódzkich
Dniach Seniora, „Senioraliach” w Warszawie, Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Dojrzałej
„Przystanek 60+”, Pikniku Europejskim Osób Niepełnosprawnych i Trzeciego Wieku w Łowiczu,
uczestniczą z sukcesami w rozgrywkach IV ligi brydża sportowego organizowanych przez Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi i Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” w Łazach na Śląsku,
włączają się do Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking Studentów Uniwersytetów Trzeciego
Wieku organizowanego przez UTW z Wejherowa. Uczestnicy grup plastycznych „Nowa Fala”
i „Fascynacja” prezentują swoje prace, które powstają podczas zajęć w pracowni i na licznych
plenerach wyjazdowych, podczas uroczystości lokalnych, regionalnych o wojewódzkich oraz na
wernisażach, np. w Muzeum w Łowiczu, Pałacu w Walewicach.

Dzięki współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie cyklicznie wyjeżdżają na wykłady na uczelni, spotkania z ciekawymi ludźmi, wydarzenia artystyczne. Pracę
Zarządu ŁUTW wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzą osoby o uznanym autorytecie
- przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością kulturalno-naukową. Rada m.in. pozyskuje specjalistów z różnych dziedzin, którzy prowadzą wykłady dla
słuchaczy.
W celu wzbogacenia oferty programowej Stowarzyszenie ŁUTW corocznie pozyskuje dodatkowe środki w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W roku 2019 są to projekty „Senior młody duchem” z budżetu Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz „60+ Realizujemy
nasze marzenia” z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W roku 2020
będzie realizowany projekt w zakresie rehabilitacji seniorów „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.
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Zakład Aktywności Zawodowej
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
ul. Powstańców 1863 r nr 12, 99-400 Łowicz
e-mail: zaz@wsparciespoleczne.pl
tel. 500-796-195
Krótki opis działalności
Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu istnieje od 1 lipca 2017. Obecnie ZAZ zatrudnia 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności.
Świadczy usługi gastronomiczne stacjonarne i cateringowe, realizuje zadania z zakresu ekonomii społecznej, zapewnia miejsca pracy dostosowane do niepełnosprawności oraz stwarza warunki do rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Głównym celem zakładu jest aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych i przystosowanie do pracy na wolnym rynku.
Ich kuchnia i przygotowywane przez nich imprezy okolicznościowe są znane w Łowiczu. Przygotowują głównie obiady domowe, słyną ze smacznych zup, pierogów, kartaczy i innych potraw
serwowanych na zimno i gorąco.
Organizują imprezy
Opis usługi / produktów
Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu to:
• Smaczne i tanie obiady domowe na miejscu oraz na wynos.
• Organizacja imprez okolicznościowych typu komunie, chrzciny, konsolacje, imprezy urodzinowe
• Organizacja imprez muzycznych (imprezy taneczne, koncerty)
• Organizacja szkoleń i konferencji
• Uczestnictwo w licznych imprezach regionalnych i wojewódzkich np. Książęce Jadło, Turniej
szachowy, obiad dla seniora itp
• Możliwość odbycia praktyk dla uczniów ze szkół gastronomicznych
• Odpowiednie miejsce dla Wolontariuszy
• Wspólne imprezy integracyjne i wyjazdowe np. Kaziuki Wileńskie
• Są zdobywcami Nagrody publiczności na targach Ekonomii Społecznej w Łodzi w 2018r za
najsmaczniejsze potrawy na targach
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Fundacja Inkubator
Innowacji Społecznych
ul. Staszica 10A/44, Kutno 99-300
e-mail: lebkowski@gazeta.pl
tel. 502-831-024
Krótki opis działalności
Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego. Podstawowe cele działania fundacji to:
• aktywizacja kulturalna, społeczna, zawodowa i edukacyjna osób/grup wykluczonych społecznie;
• działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
• wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
• działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
• działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
OFERUJĄ:
• Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych organizuje, inicjuje oraz prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, naukową, badawczo-rozwojową i społeczną. Specjalizują się w realizacji
przedsięwzięć o charakterze sportowym o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
• Oferują współpracę i doradztwo w procesie realizacji przedsięwzięć. Służą pomocą zarówno w
wyborze metody finansowania inicjatywy, jak i na każdym etapie postępowania: planowania,
zarządzania, rozliczenia i utrzymania celów.
Opis usługi / produktów
• Usługi opiekuńczo – asystenckie w formule usług opieki wytchnieniowej,
• usługi gabinetu podologicznego i masażu

Spółdzielnia Socjalna BE HAPPY

Spółdzielnia Socjalna K5

ul. Grota-Roweckiego3, 99-300 Kutno
e-mail: kontakt@behappykutno.pl, tel. 609-770-087

Gołębiew Stary 1, 99-300 Kutno
www.krainamlodychodkrywcow.pl
e-mail: kraina.k5@interia.pl,
tel. 534-100-025, 530-662-612

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia powołała do życia Niepubliczne Przedszkole BE HAPPY, które oferuje 40 miejsc
dla dzieci 3,4,5,6- letnich.
Opis usługi/ produktów:
Przedszkole otwarte jest w godzinach 7.00- 17.00. Oprócz realizacji 5-godz. podstawy programowej codzienne w przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Pełne obłożenie
placówki wynika z bardzo dobrej opinii o przedszkolu, w którym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Krótki opis działalności
Spółdzielnia oferuje różne formy opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
Opis usługi / produktów
Spółdzielnia Socjalna K5 prowadzi: Niepubliczny Punkt przedszkolny i Klub Malucha pod
wspólną nazwą „Kraina Młodych Odkrywców”. Dzienna opieka prowadzona jest dla dzieci od
1 roku życia do 6 lat.

Subregion

sieradzki

wieruszowski

bełchatowski
piotrkowski
wieluński
pajęczański
radomszczański
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Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej

Subregion III

Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS
ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
www.opus.org.pl,
e-mail: opus@opus.org.pl
tel. 42-207-73-39

Krótki opis działalności
Centrum OPUS powstało w 1999 r. z myślą o tym, by ułatwić ludziom działanie na rzecz innych.
Nic nie cieszy ich tak, jak praca z osobami, które postanowiły zmienić coś na lepsze w otaczającym nas świecie. Działają po to, by ułatwić im pracę. SYNERGIA W DZIAŁANIU
Opis usługi / produktów
SZKOLENIA I DORADZTWO
Rokrocznie z ich szkoleń i doradztwa korzysta kilkuset społeczników, którym pomagają realizować projekty na rzecz lokalnych społeczności. Przybliżają zagadnienia z dziedziny prawa,
księgowości i fundraisingu. Pomagają w rejestrowaniu organizacji, wspierają działaczy z grup nieformalnych, tłumaczą obowiązujące procedury oraz doradzają, gdzie spotkać partnerów i sprzymierzeńców dla planowanych działań.
MAŁE GRANTY
Przyznają małe granty na lokalne działania – co roku kilkaset osób dostaje okazję, by zrealizować swój wymarzony projekt, dzięki funduszom przekazanym przez OPUS. W ostatnich latach
dało im się pozyskać na ten cel prawie 3 miliony złotych.
ŁĄCZĄ LUDZI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK
Współpracują z biznesem, samorządami i NGOsami, budując między tymi światami wzajemne
zaufanie i wiarę we współpracę. Wierzą, że w każdym sektorze można znaleźć osoby, które chcą
wspólnie z innymi tworzyć pozytywne zmiany.

Fundacja Rozwoju Nitka
P

R

A

C

O

W

N

I

A

ul. Poziomkowa 19, 97 – 400 Bełchatów
www.fundacjanitka.pl fb Pracownia Nitka
e-mail: biuro@fundacjanitka.pl
tel. 694-042-909

Krótki opis działalności
Jeśli szczęście daje Ci taniec – tańcz, jeśli pisanie – pisz, jeśli szczęście daje Ci poznawanie
siebie – rób to. Wiele dróg prowadzi do szczęścia. Podróżuj nimi jak po nitkach do kłębka –
szczęścia.
W swojej Pracowni prowadzą liczne warsztaty, zajęcia, spotkania mające na celu rozwijanie
pasji i zainteresowań. Od 2019 roku rozszerzyli zakres swoich działań o wsparcie terapeutyczne
i logopedyczne. Fundacja prowadzi warsztaty zarówno na miejscu w Pracowni Nitka, jak również
w Szkołach Podstawowych, Przedszkolach i Żłobkach. Mają możliwość dojazdu do placówek na
terenie całego kraju.
Opis usługi / produktów
Oferta obejmuje:
1. Prowadzenie warsztatów tematycznych np. z okazji Dnia Chłopaka, Mikołajek, Dnia Kobiet,
Dnia Rodziny itp. Przykładowe tematy:
• programowanie i robotyka
• klocki konstrukcyjne w różnych odsłonach
• mydełka kolorowe
• żelowe świeczki
• plastyczne i artystyczne tematy np. kolorowa masa solna, origami, decaupage, itp.
• eksperymenty np. slime, sztuczny śnieg, lampa lawa itp.
• magnesy na lodówki z wydrapywanki
• szycie pacynek, toreb, woreczków itp.
• squishy
• biżuteria
• las w butelce
2. Fotobudka – wynajem, obsługa, spersonalizowane księgi pamiątkowe.
3. Animacje – oferujemy obsługę animacyjną, czyli zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,
konkursy, zawody sportowe.
4. Wsparcie terapeutyczne np. psychologa, pedagoga, logopedy.
5. Dodatkowo możemy zaproponować różne atrakcje na urodziny, imprezy firmowe, pikniki
rodzinne itp.:
• malowanie twarzy
• tatuaże brokatowe
• zamykanie w dużej bańce mydlanej
• duże bańki mydlane
• zaplatanie warkoczyków
• piniatę
• fontannę czekolady
• watę cukrową
• popcorn
Wszystkie atrakcje są uzgadniane indywidualnie i dopasowane do potrzeb zamawiającego.
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Fundacja Pamałka – Pomagamy
os. Dolnośląskie 221/25, 97-400 Bełchatów
e-mail: kontakt@pamalka.pl
tel. 695-680-202
Krótki opis działalności
Fundacja zajmuje się rehabilitacją, profilaktyką chorób, dietetyką oraz promowaniem zdrowego trybu życia i aktywności sportowej. Organizuje liczne warsztaty dla osób niepełnosprawnych,
warsztaty dietetyczne oraz marsze Nordic Walking.
Fundacja bierze udział w wielu projektach dotyczących uaktywniania i rehabilitacji seniorów.
Od stycznia 2019 roku prowadzi działalność Podmiotu Ekonomii Społecznej w zakresie rehabilitacji i odchudzania.
Opis usługi / produktów
Fundacja od stycznia 2019 roku prowadzi działalność jako PES w zakresie usług rehabilitacyjnych oraz dietetycznych.
W zakresie usług rehabilitacyjnych świadczy:
• zabiegi fizykalne,
• rehabilitację ruchową,
• masaże,
• taping kinesology.
W zakresie dietetyki:
• porady dietetyczne,
• treningi odchudzające w kapsułach PowerSlim,
• zabiegi wyszczuplające
• warsztaty dietetyczne.

FUNDACJA SPOŁECZNA
„SOLIDARNI”
ul. Kwiatowa 6 97-400 Bełchatów
e-mail: solidarni@op.pl
tel. 519-647-899
tel. 44-632-93-17
Krótki opis działalności
Fundacja zajmuje się udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. PROWADZENIE JADŁODAJNI dla osób bezdomnych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Celem fundacji jest tworzenie szans powrotu na rynek pracy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym z różnych powodów.
Szczególną troską obejmują osoby długotrwale bezrobotne, bez prawa do zasiłku i innych
świadczeń. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby w wieku 55 plus i 60 plus, z często bogatym bagażem doświadczeń życiowych i zawodowych.
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Opis usługi / produktów
• Sprzątanie terenów zewnętrznych: utrzymanie czystości wokół obiektów (biur, domów itp.)
• Sprzątanie otoczenia: ciągów komunikacyjnych, placów postojowych w okresie letnim i zimowym.
• Pielęgnacja terenów zielonych: koszenie trawników, usuwanie samosiewów, grabienie trawy, liści.
• Roboty brukarskie: naprawa ciągów pieszych, odtwarzanie nawierzchni z kostki brukowej.
• Dowolne usługi porządkowe wyżej nie umieszczone.

Fundacja Ośrodek Realizacji
Inicjatyw
os. Dolnośląskie 310/19, 97-400 Bełchatów
FB: https://www.facebook.com/ori.belchatow/
e-mail: biuro.ori@gmail.com
tel: 782-018-559, 691-024-002
Krótki opis działalności
Fundacja została powołana, by wspierać rozwój społeczności lokalnych. Chcą, by każdy, kto
ma pomysł na działanie niosące pozytywne skutki dla innych, znalazł wsparcie w jego realizacji.
Pragną zmienić otaczającą nas rzeczywistość na lepsze! Robią to poprzez zabawę i edukację,
które łączą w angażujących wydarzeniach.
Organizowane przez nich wydarzenia angażują ich bez reszty. Łączą w nich dobrą zabawę,
pożyteczne działania, walory edukacyjne i pasję. Dzięki takiej wybuchowej mieszance, a także
dbaniu o najmniejszy nawet szczegół, tworzą działania z których mogą być naprawdę dumni.
Opis usługi / produktów
Do zaoferowania mają:
• wynajem urządzeń pneumatycznych (dmuchańców)
• animacje dla dzieci i dorosłych
• warsztaty
• fotobudka
• foodtruck „LOFRY”
• wata cukrowa
• popcorn
• wypożyczalnia strojów karnawałowych
• spotkanie z Mikołajem
• spotkanie z Zającem Wielkanocnym
• eventy frekwencyjne
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Stowarzyszenie Koło Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
ul. Rycerska 16, 97-300 Piotrków Trybunalski
www.facebook.com/skpdn
e-mail: skpdzn1@gmail.com
tel. 44-649-76-37
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym jest organizacją pożytku publicznego.
Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Cel ten realizują
przez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim, w Wolborzu, Sulejowie.
Od roku 2017 Stowarzyszenie prowadzi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Klub
Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych “Bliżej Siebie”. Jest to miejsce, gdzie w ciekawy sposób spędza popołudnia 15 osób. Prowadzi też mieszkania wspomagane w Piotrkowie Tryb. dla
4 osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie organizuje wycieczki turystyczne, turnieje sportowe, pikniki i różne imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych z Piotrkowa Tryb.
i z okolicznych gmin.
Organizuje też imprezy integracyjne, w tym:
• Turniej Gier i Zabaw dla Osób Najmniej Sprawnych – 1 raz w roku dla 170 osób z niepełnosprawnością.
• ParadęTalentów – 1 raz w roku dla 170 osób z niepełnosprawnością.
Opis usługi / produktów
Stowarzyszenie prowadzi:
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Tryb. dla 95 osób.
• Warsztat Terapii Zajęciowej „Kubusie” w Wolborzu z lokalizacją w Wolborzu, Sulejowie
i Ręcznie dla 80 osób.
• Klub Wsparcia w Piotrkowie Tryb. dla 15 osób z niepełnosprawnością.
• Mieszkania wspomagane w Piotrkowie Tryb. dla 4 osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Informatyczno-Technologicznej
ul. Juliusza Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Gabriela Narutowicza 58/60
97-300 Piotrków Trybunalski
www.szkolaprogramowania.eu
www.fneit.pl
www.skleprobotow.pl
tel. 44-649-83-87
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Krótki opis działalności
Fundacja prowadzi zajęcia z robotyki i programowania łącząc wspaniałą zabawę z nauką. Z pomocą edukacyjnych robotów dopasowanych do wieku i poziomu wiedzy dzieci.
Młodzi robotycy uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów. Starsi robotycy programują w konkretnych językach programowania ( C++, Java, Python itp.). Rozwijają sprawność
manualną oraz ćwiczą pamięć, uczą twórczego myślenia i współdziałania w grupie. Rozwijają
umiejętność pracy w skupieniu przy coraz bardziej skomplikowanych projektach robotów, uczą
strategicznego i analitycznego myślenia.
Opis usługi / produktów
Fundacja zajmuje się prowadzeniem:
• zajęć z robotyki i programowania dla dzieci w wieku 6 – 15 lat w roku szkolnym,
• zajęć z dziećmi w instytucjach na terenie województwa łódzkiego,
• nieodpłatnych lekcji pokazowych w szkołach podstawowych,
• w wakacje i ferie tygodniowych warsztatów z programowania,
• szkoleń dla młodzieży i dorosłych.
Fundacja w swojej pracy wykorzystują nowe technologie, by nauczyć zawodu z przyszłością.

Piotrkowskie Stowarzyszenie
Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej EURO-CENTRUM
ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski
www.euro-centrum.org
e-mail: eurocentrum@piotrkow.info.pl
tel. 44-647-12-53
fax 44-649-76-61
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• działania z zakresu edukacji europejskiej,
• informację i doradztwo w zakresie funduszy europejskich,
• działania na rzecz ochrony środowiska,
• działania w zakresie promocji kultury i sportu,
• wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji społecznej
i aktywizacji zawodowej,
• współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Opis usługi / produktów
• Bezpłatna informacja i doradztwo w zakresie funduszy europejskich, informacji o Unii Europejskiej i możliwościach wynikających z członkostwa Polski w UE, praw obywateli w UE.
• Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Piotrkowie Trybunalskim
i współpraca w tym zakresie z Komisją Europejską - Przedstawicielstwem w Polsce.
• Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego.
• Realizacja programów wsparcia dla osób bezrobotnych we współpracy ze służbami zatrudnienia, mi.in. Programu Aktywizacja i Integracja
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Fundacja Renowacja
ul. Wojska Polskiego 23 lok. 22
97-300 Piotrków Trybunalski
www.fundacjarenowacja.pl
e-mail: biuro@fundacjarenowacja.pl
tel. 535-556-050
Krótki opis działalności
Zarobkowo zajmują się remontami i wykończeniami wnętrz, a także podejmują się zleceń z zakresu prac ziemnych. Swoje oferty kierują do klientów indywidualnych, wszelkiego typu instytucji
jak i większych firm z branży. Mogą pochwalić się obszerną wiedzą. Są w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta.
Dokładają wszelkich starań aby klienci byli zadowoleni z ich usług. Traktują pracę jako wizytówkę. Dokładają starań aby na podstawie jakości swojej pracy klient z chęcią zapraszał ich do dalszej
współpracy jak i reklamował ich w obrębie swojego środowiska.
Opis usługi / produktów
Usługi remontowo-budowlane:
• murarstwo,
• podwieszanie sufitów,
• malowanie,
• gładź,
• glazurnictwo,
• drobne instalacje hydrauliczne,
• zabudowy,
• drobne instalacje elektryczne.
Prace ziemne:
• przekopy,
• brukarstwo,
• drobne odwierty.

Powiat Miasto Piotrków Trybunalski
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Spółdzielnia Socjalna
„EDUKREATOR”
ul. Narutowicza 23, 97-300 Piotrków Trybunalski
www.edusimare.pl
e-mail: edukreator@wp.pl
tel. 664-087-406
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna „EDUKREATOR” w ramach swojej działalności zajmuje się opieką i edukacją dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Obecnie prowadzi dwie placówki: Niepubliczne
Artystyczne Przedszkole Simare z oddziałem terapeutycznym oraz Niepubliczny Żłobek Simare 2.
Oferta ich placówek świadczy o połączeniu wysokiego poziomu opieki i edukacji z artystycznymi zajęciami dla dzieci.
Przedszkole swoją ofertę kieruje również do rodziców dzieci niepełnosprawnych. dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, realizują rozbudowany panel zajęć terapeutycznych oraz integrują się z rówieśnikami.
Opis usługi / produktów
Oferta Artystycznego Przedszkola Simare z oddziałem terapeutycznym:
• zapewniają profesjonalną opiekę poprzez zatrudnianie wykształconej kadry pedagogicznej,
• dbają o wszechstronny rozwój wychowanków, poprzez zajęcia artystyczne i sportowe (zajęcia teatralne, kółko muzyczne, zajęcia wokalne, akrobatyka, aikido, gimnastyka korekcyjna),
• zatrudniają specjalistów ( logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny,
terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki),
• promują zdrowy styl życia,
• są otwarci na współpracę z rodzicami.
Oferta żłobkowa dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3 lat:
• zapewniają profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku 12 miesięcy – 3 lata,
• dbają o wszechstronny rozwój wychowanków,
• tworzą przyjazną i serdeczną atmosferę,
• zatrudniają wykształconą kadrę,
• posiadają bardzo dobre warunki lokalowe,
• promują zdrowy styl życia,
• zapewniają opiekę psychologa,
• współpracują z logopedą.
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HIBISCUS Spółdzielnia Socjalna
ul. Kopiec 17,97-500 Radomsko
www.spoldzielniahibiscus.pl
e-mail: biuro@spoldzielniahibiscus.pl
tel. 44-680-15-00

Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna HIBISCUS z siedzibą w Radomsku świadczy usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem porządku i czystości w miejscach publicznych i przy budynkach użyteczności publicznej. Prace te są wykonywane na rzecz utrzymania
porządku i konserwacji zieleni na terenie miasta.
Opis usługi / produktów
Prace, które są wykonywane na rzecz utrzymania porządku i konserwacji zieleni na terenie
miasta obejmują:
• koszenie trawy w pasach drogowych oraz na placach zabaw, skwerach, strefach wypoczynku,
• opróżnianie koszy na śmieci będących w pasach drogowych, parkach, skwerach i strefach
wypoczynku,
• wykaszanie rowów przydrożnych i ich udrażnianie
• usuwanie zachwaszczenia
• zbieranie śmieci w pasach drogowych
• utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych w okresie letnim
• odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym
• utrzymanie czystości przy miejscach pamięci narodowej,
• odkomarzanie parków
W okresie zimowym ciągi pieszych na drogach publicznych, skwerach, parkach muszą być posypywane piachem dla bezpieczeństwa ludzi. Zakres prac obejmuje również odśnieżanie chodników oraz ścieżek rowerowych.
W chwili obecnej tereny, na których świadczone są takie usługi to:
• powierzchnia do koszenia (pasy drogowe) – 271.331 m²
• rowy przydrożne – 177.083 m²
• tereny zbiorników wodnych – 25.177 m²
• ciągi; żywopłoty – 1005 m²
• skupiny – 1291 m²
• odnowa roślin – 1382 m²
• rabaty – 288 m²
• rabaty różane i krzewów – 2078 m²
• codzienne prace porządkowe na chodnikach o powierzchni 42.308 m²
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Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Osób
Niepełnosprawnych
„KONICZYNKA”
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
www.stowarzyszenie-koniczynka.pl
e-mail: katarzyna.chybala@wp.pl
tel. 503-760-777
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie Koniczynka od 8 lat zmienia rzeczywistość osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Od początku swego istnienia stara się pomóc zarówno chorym dzieciom jak i ich
opiekunom. W pierwszym etapie działalności skupili się na wsparciu rodziców i aktywizacji dzieci,
w kolejnych 3 latach podjęli ogromne wyzwanie, jakim było utworzenie Centrum Terapii Koniczynka. W użyczonych pomieszczeniach po starej pralni przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku
zrealizowali swoje wielkie marzenie. W październiku 2016 r. powstało Centrum Terapii, remont
pochłonął 400 tyś zł i trwał 3 lata. To dzięki ogromnej sile woli rodziców przeobrazili zaniedbaną
halę w nowoczesną placówkę przyjazną dzieciom i ich opiekunom. Opiekują się i wspierają ponad 150 podopiecznych z terenu powiatu radomszczańskiego i ościennych
Opis usługi / produktów
Terapia logopedyczna i neurologopedyczna - Stymulację rozwoju człowieka, a więc jego terapię, należy rozumieć jako świadome, systemowe oddziaływanie specjalisty (neurologopedy) i środowiska domowego pacjenta na wszystkie sfery mózgu człowieka, w celu niwelowania skutków
zaburzeń spowodowanych uszkodzeniem mózgu oraz OUN.
Terapia ręki – Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych
ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim
różnych kształtów struktur.
Gimnastyka Korekcyjna – Indywidualna gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych
metod zapobiegania i leczenia wad postawy. Mikropolaryzacja mózgu – Inaczej zwana przezczaszkową stymulacją mózgu za pomocą prądu stałego jest to należąca do grupy neurorehabilitacyjnych metoda wspomagająca terapię osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Rehabilitacja ruchowa – obejmuje wiele działań, które mają na celu poprawę danej funkcji,
jakości ruchu, ogólną poprawę stanu pacjenta. Terapia psychologiczna osób z niepełnosprawnością polega na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności poznawczych, społecznych, radzenia sobie
ze stresem i emocjami, zmniejszania lub eliminowania trudnych zachowań, budowaniu poczucia
własnej wartości.
Terapia Integracji Sensorycznej to praca nad poprawą połączeń synaptycznych centralnego
układu nerwowego dziecka, czyli poprawą jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły. Głównym zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas
jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych.
Cyber-oko to nowoczesne narzędzie, umożliwiające kontakt i pracę z osobami, mającymi trudności w komunikacji. System śledzi ruch gałek ocznych, dzięki czemu pozwala na neurorehabilitację i ocenę stanu świadomości pacjenta nawet, gdy jest on całkowicie porażony.
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Stowarzyszenie dla Osób
Potrzebujących Pomocy „Razem”
w Skrzynnie

Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
www.strazem.pl Fb: ST RAZEM
e-mail: strazem@wp.pl
tel. 602-691-683
Krótki opis działalności
Celem działalności gospodarczej stowarzyszenia jest uświadamianie społeczeństwa iż osoby
niepełnosprawne potrafią wykonywać powierzone im zadania z taką samą starannością jak osoby
pełnosprawne. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych służy ich integracji i uczestnictwu w życiu
społecznym jak również stanowi dla nich formę terapii. Przedsiębiorstwo stara się pozyskiwać
zlecenia dzięki którym pracownicy mogą aktywnie spędzać czas oraz czerpać satysfakcję z wykonanej pracy.
Opis usługi / produktów
Działalność gospodarcza obejmuje następujące czynności:
• sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych,
• sprzątanie i utrzymanie czystości przy obiektach zewnętrznych,
• utrzymanie czystości klatek schodowych,
• malowanie altanek, ławek, balustrad, ogrodzeń itp.,
• inne indywidualne zlecenia np. sprzątanie piwnic,
• składanie półproduktów (chałupnictwo),
• tworzenie rękodzieła np. kartki okolicznościowe, zaproszeni,
• sprzedaż waty cukrowej, popcornu, napojów chłodzących podczas imprez plenerowych.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
Intelektualnie „Uśmiechem
Malowane”
ul. Grota Roweckiego 2, 98-355 Działoszyn
e-mail: usmiechemmalowane@op.pl
tel. 43-841-43-50
Krótki opis działalności
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans i wspieranie rozwoju osób
niepełnosprawnych, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna, dążenie do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie
w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin.
Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje przede wszystkim wychowanków i absolwentów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Działoszynie oraz ich rodziny. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Stowarzyszenia oraz jego członkowie
swoje zadania wykonują w ramach pracy społecznej.
Opis usługi / produktów
Stowarzyszenie prowadzi różnorodne formy pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez doradztwo, pośrednictwo, udzielanie informacji i in. Starają się promować
Stowarzyszenie w środowisku lokalnym poprzez popularyzowanie jego działalności na stronie
internetowej oraz w prasie lokalnej. W ramach działalności statutowej realizują cykliczne imprezy
integracyjne, m.in „Pożegnanie lata”, Dni Autyzmu; organizują wycieczki i wyjazdy do kina, teatru; dokonują zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych, paczek
żywnościowych dla swoich podopiecznych, organizują konkursy tematyczne. Realizują projekty;
aktywnie współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Działoszynie, środowiskiem lokalnym.
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Zakład Aktywności Zawodowej
w Wieruszowie
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów
www.zazwieruszow.org.pl
e-mail: biuro@zazwieruszow.org.pl
tel/fax: 62-78-16-212, 62-76-07-307
Krótki opis działalności
Zakład Aktywności Zawodowej powstał 24 października 2014 r. jako wyodrębniona jednostka
organizacyjna Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie.
Na chwilę obecną zakład zatrudnia 32 osoby z niepełnosprawnością.
Zakład realizuje zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Jest zorientowany na
przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy na otwartym i chronionym rynku. Prowadzona
rehabilitacja i terapia społeczna przygotowuje pracowników do samodzielnego funkcjonowania
w środowisku. Swoją ofertę realizuje w działach: drukarsko-introligatorsko-rękodzielniczym, ceramicznym, usług zleconych, konfekcjonowania.
Opis usługi / produktów
Zakład Aktywności Zawodowej oferuje do sprzedaży wyroby ceramiczne i rękodzielnicze. Realizuje usługi m.in. z zakresu: drukarsko-introligatorskiego i rękodzielniczego, niszczenia dokumentów, utrzymania terenów zieleni, konfekcjonowania powierzonych wyrobów i przedmiotów.
Pracownicy działu drukarsko-introligatorsko-rękodzielniczego wykonują wszelkiego rodzaju wydruki, zaproszenia, wizytówki, foldery, ulotki, buttony, kubki reklamowe. Uzupełnieniem działalności działu są prace wykonywane w ramach rękodzielnictwa dla indywidualnych i hurtowych
odbiorców. Do rąk ich klientów trafiają m.in. kartki, stroiki okolicznościowe i inne wyjątkowe produkty.
Dział ceramiczny zajmuje się tworzeniem produktów zarówno użytkowych jak i artystycznych.
W ich j ofercie znajdują się różnego rodzaju patery, misy, anioły, odlewy gipsowe itp. Wyroby
wykonywane są ręcznie z gliny i gipsu przez osoby z niepełnosprawnością.
Usługi z zakresu niszczenia dokumentów realizują z użyciem profesjonalnej niszczarki, która
zapewnia stopień tajności wg norm europejskich dot. ochrony danych osobowych DIN 32757.
Pracownicy Zakładu wykonują również prace zlecane przez różne podmioty zewnętrzne oraz
osoby indywidualne w zakresie: utrzymania zieleni, pielęgnacji ogrodów w tym koszenia trawników, przycinania żywopłotów, mycia kostki brukowej itp. Posiadamy specjalistyczny sprzęt oraz
umiejętności, co gwarantuje wysoką jakość usług.
Dział konfekcjonowania realizuje stałe zlecenia w zakresie konfekcjonowania
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Spółdzielnia Socjalna
GREEN SERVICE
ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów
http://www.greenservice-wieruszow.pl/
e-mail: ss.greenservice@gmail.com
tel. 694-817-914
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna zajmuje się:
• Działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni (pielęgnacja
i utrzymanie ogrodów i parków itp.)
• Utrzymaniem porządków w budynkach (sprzątanie wewnątrz, wywóz śmieci itp.)
• Udostępnianiem pracownika.
• Obsługą i pielęgnacją boisk trawiastych.
• Obsługą imprez kulturalno – sportowych.
• Technicznym przygotowaniem lodowisk i ich obsługą.
Opis usługi / produktów
Najważniejszą misją jaka wyróżnia spółdzielnie w środowisku lokalnym jest reintegracja osób
niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych poprzez ich zatrudnianie w sektorze usług pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych. Ma ona w tym względzie pełne poparcie i wsparcie ze
strony jednostek samorządowych zarówno powiatu jak i gminy Wieruszów.
Wykonuje zlecenia krótkoterminowe i sporadyczne.
Są to między innymi:
• wykonanie usług koszenia trawy oraz wycięcia odrostów drzew,
• przycinanie odrostów drzew, czyszczenie ścieków ulicznych, plewienie pasów zieleni,
• pielęgnacje ogrodów prywatnych posesji,
• usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń,
• usługa udostępniania pracowników.
Planujer ównież zwiększenie zasięgu terytorialnego o inne gminy, podmioty prywatne. Rozwój
podmiotu świadczącego usługi w obszarze usług pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych
jest uzasadniony potrzebami rynkowymi.
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Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Sieradzu

ul. Sienkiewicza 2b/15, 98-200 Sieradz
www.sieradz.ptsr.org.pl
e-mail: sieradz@ptsr.org.pl
tel. 784-642-182
Krótki opis działalności
Organizacja pozarządowa pożytku publicznego jest jednym z oddziałów Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Posiada osobowość prawną, siedziba mieści się w Sieradzu i działa od 2007 roku. Prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na
terenie województwa łódzkiego a nawet kaliskiego i lubelskiego. Do ważnych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należy:
• uświadamianie osobom z niepełnosprawnościami własnej wartości,
• przyuczanie do samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu,
• komunikacji społecznej,
• możliwość poznawania naszego kraju,
• wyjście z domu.
Opis usługi / produktów
W ramach działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizują już kolejne projekty
dwuletnie w zakresie rehabilitacji domowej, asystenta osób niepełnosprawnych, konsultantów
jak również warsztaty tematyczne wyjazdowe dofinansowywane przez PFRON. We własnym zakresie prowadzą treningi manualne ( malarstwo, wyroby ze skóry oraz z wikliny papierowej). Od
2017 roku prowadzą usługi opiekuńcze w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane ze środków Unii Europejskiej. W miarę możliwości będą rozwijać swoje działania na rzecz
osób z niepełnosprawnościami.
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Fundacja Centrum Wspierania
Rozwoju SEMAFOR
ul. Sarańska 6 lok. J/K, 98-200 Sieradz
www.fundacjasemafor.pl
e-mail: biuro.fundacja.semafor@gmail.com
tel. 511-010-322
Krótki opis działalności
Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” to młoda organizacja, która powstała
w Sieradzu, by nieść pomoc dzieciom i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i innymi nieprawidłowościami w rozwoju. Celem działalności fundacji jest ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnostyki oraz specjalistycznego
wsparcia terapeutycznego w zakresie trudności, będących wyzwaniem dla konkretnego dziecka
i jego bliskich. Zespół stanowią wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci, osoby pełne optymizmu, pasji i energii do działania.
Opis usługi / produktów
Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju „SEMAFOR” w ramach swojej działalności prowadzi
Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny.
Niepubliczna Poradnia Psychogiczno-Pedagogiczna. Podopiecznym Poradni oferują w zależności od indywidualnych potrzeb terapię: psychologiczną, pedagogiczną, surdopedagogiczną,
logopedyczną, neurologopedyczną, behawioralną, integracji sensorycznej, terapię ręki, taktylną,
psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, Biofeedback EEG, Masaż Shantala. Prowadzą zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wspierają również rodziców i opiekunów swoich podopiecznych i pomagają im w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi na
każdym etapie rozwojowym dziecka, w budowaniu prawidłowych relacji i więzi w rodzinie.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny. W Punkcie Przedszkolnym dzieci realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponadto kształtują kompetencje społeczne i komunikacyjne podczas zabaw grupowych i zajęć
indywidualnych. Każdy podopieczny objęty jest dodatkowo specjalistycznym wsparciem: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej oraz rehabilitanta. W Punkcie
Przedszkolnym odbywają się również zajęcia muzyczne, arteterapia oraz dogoterapia. Pobyt
w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym obejmuje 5 godzin + zajęcia dodatkowe wynikające
z indywidualnych potrzeb dziecka. Pobyt dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „SEMAFOR” jest bezpłatny.
Dogoterapia. Fundacja prowadzi również zajęcia dogoterapii we współpracy z placówkami
oświatowymi z terenu powiatu sieradzkiego. W przedszkolach i szkołach realizujemy cykl zajęć
z zakresu profilaktyki pogryzień oraz bezpiecznego kontaktu z psem

Subregion

Łódź
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Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej

Subregion IV

ul. Św. Jerzego 12 lok. 30u, 91-072 Łódź
www.dolinaskrzatow.pl
e-mail: dolinaskrzatow@gmail.com
tel. 796-725-796, 503-123-436

Krótki opis działalności
Dolina Skrzatów to Park Opowieści stworzony przez ludzi z pasją, o której opowiadają i zarażają miłością do historii, natury tworzenia. W Dolinie odnajdziecie dziesiątki figur, domów, skrzętnie
ułożonych uliczek, mostków, drabinek ożywianych opowieścią Skrzatologa i jego pochłoniętej
pasją rodziny. Opowieść o Skrzatach, to tradycja i filozofia słowiańskich plemion wiedźm i wiedźminów, spotkanie z naturą. To historia Skrzatologa odkrywana na nowo w starej osadzie, gdzie
czas stanął, byś mógł odpocząć.
Dolina Skrzatów to przygoda dla dorosłych i dla dzieci.

Lider

ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź
www: https://inspro.org.pl/centrumklucz/
Facebook: https://www.facebook.com/byc.i.miec/
e-mail: kontakt@inspro.org.pl
tel. 42-630-17-49

Partnerzy

ul. Narutowicza 8/10
90-135 Łódź
www.opus.org.pl
e-mail: opus@opus.org.pl
tel. 42-207-73-39

Stowarzyszenie Dolina Skrzatów

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich71/73
90-558 Łódź
www.wsparciespoleczne.pl
e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl
tel. 796-141-440, 796-141-420, 796-141-430

Opis usługi / produktów
Praca Stowarzyszenia składa się niejako z trzech części:
• Dział Parku – czyli praca edukacyjno-warsztatowa w Parku Skrzacich Opowieści, Figur i Ekspozycji w sezonie maj-wrzesień.
• Dział Wystaw – wytwarzanie i budowanie wystaw (makiet) tematycznie związanych z Doliną
Skrzatów i historią starosłowiańską do Galerii Handlowych (wystawy w Galerii Łódzkiej, Manufakturze Łódzkiej, Sukcesji w Łodzi), bibliotek (wystawy w Brzezinach, Trzciance, Janowie)
i ośrodków kultury. Wystawy połączone są z zajęciami edukacyjnymi. Sezon wystaw trwa od
września do marca.
• Dział Pracowni Rękodzieła – wytwarzanie rękodzieła: skrzatów, domków, pamiątek itp. do
wystaw, parku, oraz sprzedaży.

70

Powiat Miasto Łódź

Fundacja Dobroskład
ul. F. Plocka 7 lok. 27, 94-106 Łódź
www.dobroskład.pl
FB: Dobroskład
e-mail: biuro@dobroskład.pl

Krótki opis działalności
Dobroskład to Fundacja, której celem jest promowanie rękodzieła, uwrażliwianie na dysproporcje społeczne i poszerzanie świadomości ekologicznej. Fundacja Dobroskład posiada prospołeczny sklep internetowy z unikatowym rękodziełem, tworzony przez ludzi z pasją w domowych
warsztatach. Misją fundacji jest promowanie rękodzieła.
Niech to, co wyjątkowe i niepowtarzalne, zastąpi masową produkcję. Niech pasja i doświadczenie idą razem z komfortem pracy i godnym wynagrodzeniem. Rękodzielnicy zasługują na to,
a ich prace są jedyne w swoim rodzaju!
Poprzez działania w nurcie zero waste poszerzają świadomość ekologiczną, a poprzez promowanie rękodzieła osób pod różnym względem wyjątkowych, uwrażliwiją innych na dysproporcje
społeczne i drobnymi krokami naprawiają świat wokół.
Opis usługi / produktów
Fundacja Dobroskład prowadzi sklep internetowy z rękodziełem, tworzonym przez osoby
w różny sposób wyjątkowe, są to na przykład osoby samotne, chore fizycznie czy psychicznie,
starsze, po nałogach czy długotrwale bezrobotne.
W ofercie znajdują się:
• dodatki i akcesoria dla kobiet, mężczyzn i dzieci
• chusty, torby, zabawki, czapki itd.,
• przedmioty dla zwierzaków,
• sztuka użytkowa i nie tylko do domu i ogrodu – zegary, obrazy, poduszki, kocyki, dywaniki itp.
Dobroskład prowadzi także warsztaty ekologiczno-plastyczne dla najmłodszych. Stawiają
na edukację od najmłodszych lat ponieważ uważają, że dobre nawyki powinien mieć już każdy
przedszkolak. Planujemy także warsztaty dla młodzieży, dorosłych i seniorów, którzy pasjonują się
rękodziełem.
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Fundacja International Trainers
and Facilitators Federation (ITFF)
ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź
www.itff.eu; www.trainers.org
FB: https://www.facebook.com/ITFF.eu/
e-mail: matt@trainers.org; biuro@itff.eu
tel. 42-298-82-16, fax: 42-209-30-39
Krótki opis działalności
International Trainers and Facilitators Federation (ITFF) to organizacja, która została utworzona na bazie doświadczeń i zasobów działającej od 2009 roku Fundacji 11 Muz Innowacje w Kulturze. Kształcenie trenerów, facylitatorów, team liderów, project managerów, nauczycieli jest ich
specjalnością. Fundacja jest jednym z liderów w train the trainers w Polsce. Tworzą i monitorują
standardy pracy dla trenerów i facylitatorów. Zbierają najlepsze praktyki w obszarach edukacji
dorosłych z Europy i Stanów Zjednoczonych – wdrażając tą metodykę szkoleń w naszym kraju,
tworząc nowe kierunki rozwoju metod pracy z grupami.
Są członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, działają zgodnie ze standardem ISO 9001:2015.
Fundacja jest w Bazie Usług Rozwojowych, ich szkolenia mogą być dofinansowane dla przedsiębiorców.
Opis usługi / produktów
Fundacja ITFF zajmuje się świadczeniem usług rozwojowych w zakresie szkoleń i doradztwa
a także szkoleń trenerskich tj. Train the Trainers. W przypadku szkoleń zamkniętych ITFF bada
potrzeby szkoleniowe klientów i przygotowuje dla nich szkolenie „szyte na miarę”, uwzględniające zgłaszane potrzeby i operacjonalizujące kompetencje, na których nabyciu zależy klientowi.
W przypadku szkoleń otwartych mamy do czynienia z sytuacją dwutorową: do grupy szkoleń
otwartych (lub półotwartych) należą „flagowe produkty” ITFF, a więc:
• Kurs Trenerski I stopnia,
• Kurs Professional Certified Trainer & Facilitator,
• Kurs Mediacji,
• szkolenia zmierzające do nabycia zestawu umiejętności miękkich lub też kompetencji związanych z pełnieniem konkretnej roli zawodowej (np. menedżera).
Realizuje również sesje facylitacji dla firm oraz szkolenia z metody case study dla firm, uczelni
wyższych, która pozwala zwiększyć zasięg działań firmy, organizacji, zmaksymalizować rezultaty
i realizować określone cele biznesowe, edukacyjne, dydaktyczne.
Działalność niszową w przypadku zarówno ITFF jak również przedsiębiorstwa społecznego stanowi realizowanie kompleksowych i wielodniowych szkoleń oraz cyklów szkoleń: obejmujących
szeroki zakres merytoryczno – praktyczny i trwających dłużej niż 2 dni/20 godzin szkoleniowych
(jak to ma miejsce w przypadku wielu firm prowadzących działalność szkoleniową). Z doświadczeń ITFF wynika, że rozłożenie szkoleń w czasie jest najbardziej efektywną formą dla utrwalania
nowych umiejętności. Jesteśmy praktykami edukacji – proponujemy aktywne w formach pracy
i praktyczne kursy, szkolenia, warsztaty rozwijające potrzebne kompetencje uczestników. Ponadto
ITFF świadczy usługi wynajmu przestrzeni, sal szkoleniowych dla klientów zewnętrznych na potrzeby ich działań szkoleniowych.
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Łódzka Fundacja Rehabilitacji
KAMIEŃ MILOWY
ul. Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź
www.kamienmilowy.org.pl
e-mail: fundacja@kamienmilowy.org.pl
tel. 730-645-699
Krótki opis działalności
Od początku swego powstania w 2011 roku stawiają sobie za cel niesienie różnorodnej pomocy i opieki osobom w każdym wieku, i z różnymi potrzebami zdrowotnymi.
Są organizacją aktywnie działającą na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy mieszkańców
miasta Łodzi oraz województwa (m.in. są to dzieci, osoby niepełnosprawne, starsze, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte ubóstwem) i bierą czynny udział w wielu wydarzeniach
organizowanych lokalnie, mających na celu zwiększenie integracji społecznej ludności regionu.
Stale organizują liczne spotkania, imprezy okolicznościowe, festyny, akcje, konsultacje ze specjalistami, rehabilitacje.
Opis usługi / produktów
Fundacja angażuje się w wiele projektów, m.in.: „Akademię Kompetencji Rodzicielskich”,
w ramach której przy współpracy z różnymi podmiotami oraz instytucjami z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, organizowane są warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci. Zajęcia obejmują takie dziedziny, jak m.in. psychologię, logopedię, pedagogikę i miały na celu wsparcie rodzin,
a także wzmocnienie oraz podniesienie jakości ich funkcjonowania. Działanie te podejmowane
były w oparciu o przekonanie, że właściwe wzorce i postawy społeczne powinny być kształtowane w pierwszym etapie w środowisku rodzinnym oraz utrwalane w świadomości dzieci już od
najmłodszych lat. Przekazywane treści dotyczyły również kwestii, z jakimi rodzice i opiekunowie
mogą spotkać się w procesie rozwoju ich pociech.
Na stronie internetowej oraz na fanpage Akademii Kompetencji Rodzicielskich Fundacji „KAMIEŃ MILOWY” można śledzić na bieżąco organizowane spotkania.
http://www.kamienmilowy.org.pl/akr/
https://www.facebook.com/AkademiaKompetencjiRodzicielskich/
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Fundacja Kołobajki
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
90-558 Łódź
www.kolobajki.pl
facebook.com/kolobajki
instagram.com/kolo bajki
e-mail: kolobajki@gmail.com
tel. 889-665-105
Krótki opis działalności
Czym się zajmują? Dlaczego <koło>bajki? Jak zajęli 3 miejsce na świecie? Tak dużo pytań
a tak mało miejsca na odpowiedź!
Zajmują się tworzeniem najbardziej niezwykłych bajek na świecie: Kołobajek. Są to książeczki,
które można poznawać zarówno wzrokiem jak i dotykiem. Każda bajka to podróż w świat różnorodnych faktur, ciekawych reliefów, kontrastowych materiałów. Nie ważne czy poznajesz świat
wzrokiem czy pozostałymi zmysłami. Efekt WOW gwarantowany! Nie wierzysz? Sprawdź! bit.ly/
mpkswow
Jako że tworzenie Kołobajek wymaga nie lada umiejętności, prowadzą też porywające warsztaty! Zapraszamy na: kolobajki.pl/usługi
Opis usługi / produktów
Kołobajki tworzą bajki dotykowe dostosowane do dzieci niewidomych i słabowidzących (braille, duży font, dotykowe obrazki). Świetnie sprawdzają się one także do rozwoju sensorycznego
dla wszystkich dzieci. Bajki pracowni były wielokrotnie nagradzane w Polsce i na świecie.
Aktualna oferta jest dostępna pod adresem: kolobajki.pl/produkty
Na gruncie swojego doświadczenia z projektowaniem Fundacja stworzyła szeroką gamę
warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów:
• „Moja pierwsza strona dotykowa” warsztaty z podstaw tyflografii dla dzieci. Praktyczne
wykonywanie ilustracji dotykowych, historia Louisa Braille’a, gry i zabawy empatyzujące.
• „Zaczarowany ołówek” warsztaty z rysowania długopisami 3D. Długa-krótka historia o druku 3D, niesamowite wzory i obiekty możliwe do stworzenia za pomocą „ręcznej drukarki 3D”.
• „Stwórz własne sensoryczne memory” warsztaty z tworzenia gry „memory” w jej dotykowej
odsłonie. Podczas zajęć uczestnicy sami łączą elementy i tworzą “obrazkowe” pary, lecz nie
za pomocą nadruku tylko z użyciem różnorodnych materiałów. Uczestnicy zabierają wykonaną grę do domu!
• „Warsztaty z fotografii i filmu” rozbudowany cykl zajęć poświęcony fotografii i filmu. Od
„zamrażania” obiektów, poprzez animację poklatkową, makrofotografię, camerę obscurę
na obsłudze profesjonalnych lustrzanek kończąc.
Fundacja wykonuje bajki dotykowe i tyflografiki na zamówienie. W formie współpracy - podczas kilkudniowych warsztatów lub całkowicie zdalnie. Posiadają możliwość druku brajlowskiego.
Drukują do formatu A3 z możliwością wcześniejszego zadrukowania klasycznego. Oferują także
możliwość wykonania wizytówek z brajlem. Po aktualny katalog usług zapraszamy na kolobajki.
pl/uslugi
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!
https://drive.google.com/open?id=1X6EjOBejFVikgPycsrqRCjtzgqgY3Y1a
lub pdf z różnymi wersjami kolorystycznymi (wektor).
https://drive.google.com/open?id=1szieXXvqNYCFtiMCanSMEaO8ejNa6OiU
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Fundacja Rodzice Przyszłości
ul. Kopernika 67/69 lok 14, 90-553 Łódź
www.eko.rodziceprzyszlosci.pl
www.rodziceprzyszlosci.pl
e-mail: biuro@rodziceprzyszlosci.pl
tel. 732-262-010
Krótki opis działalności
Misją fundacji jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę, oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci. Przekazując najlepszą wiedzę w tym zakresie, pomagają również samym rodzicom rozwijać się, stawać
się lepszymi ludźmi – wzorem dla naszych dzieci, tak aby wyrosły na dobrych, mądrych, zdrowych
i szczęśliwych ludzi.
Opis usługi / produktów
Fundacja prowadzi Internetowy Sklep Ekologiczny Ze Zdrową Żywnością i Kosmetykami – Eko
dla zdrowia. Oferuje wyłącznie wyselekcjonowane naturalne produkty najwyższej jakości dobrane
tak aby zapewnić zdrowie całej rodzinie.

Fundacja Up-life
al. Kościuszki 1 lok. 242, 90-418 Łódź
www.uplife.pl,
www.facebook.com/FundacjaUplife/
e-mail: fundacjauplife@gmail.com
tel. 736-856-444
Krótki opis działalności
Fundacja działa na rzecz szerzenia wiedzy o ekologii i designie uwzględniającym troskę o środowisko. Misją jest popularyzowanie idei upcyklingu, czyli twórczego przetwarzania surowców
wtórnych. Up-life daje drugie życie odpadom oraz przedmiotom niechcianym, zużytym, uszkodzonym, dbając o walor użytkowy i estetyczny wytwarzanych obiektów. Fundacja edukuje poprzez działania warsztatowe. Pokazuje jak dbać o siebie i środowisko, zastępując szkodliwe nawyki zdrowymi, jak rozwijać kreatywność w obszarze sztuki użytkowej, jak w zrównoważony sposób
gospodarować odpadami. Up-life prowadzi działalność warsztatową i projektową adresowaną
zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm. W ramach działalności gospodarczej fundacja zajmuje się projektowaniem dla firm ekologicznych gadżetów reklamowych z nieaktualnych
reklam klienta.
Opis usługi / produktów
Fundacja Up-life prowadzi edukację poprzez:
• działania warsztatowe, organizując zajęcia plastyczne z upcyklingu dla młodzieży, dorosłych
i seniorów,
• spotkania z kuchnią roślinną,
• treningi slow jogging dla dorosłych i seniorów.
W ramach działalności gospodarczej Up-life oferuje firmom
• gadżety reklamowe takie jak: torby na zakupy, torby podróżne, etui na laptopy – z nieaktualnych reklam,
• a także usługę projektowania graficznego.
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Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
http://www.frp.lodz.pl
https://www.facebook.com/
		
FundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci/
e-mail: fundacja@frp.lodz.pls
tel. 42-630-36-67, faks 42-632-90-89
Krótki opis działalności
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi powstała w 1990r. jako jeden z pierwszych polskich ośrodków szkoleniowo-doradczych. Działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju
poprzez edukację pracowników i kadry menedżerskiej, wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Fundacja realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane m. in. z ekonomią społeczną, mobilnością w Unii Europejskiej, transferem wiedzy w wybranych sektorach przemysłowych,
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Od 2008 r. jest jedynym w regionie łódzkim ośrodkiem
Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu; www.een.org.pl) działając na rzecz współpracy międzynarodowej i wzrostu innowacyjności poprzez kojarzenie partnerów, spotkania/seminaria i konsultacje.
Opis usługi / produktów
Fundacja organizuje szkolenia i konsultacje dla powstających i istniejących firm w zakresie
m.in. strategii rozwoju, marketingu, biznesplanów, obsługi klienta, w tym również pod kątem pozyskiwania dofinansowania z funduszy UE. Specjalnością FRP są szkolenia i doradztwo na zamówienie – dostosowane pod względem programu, czasu trwania, metod i organizacji do potrzeb
klienta. FRP jest wpisana do ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot realizujący
szkolenia i doradztwo dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej (organizują szkolenia z wolnego naboru oraz zamknięte, na zlecenie klienta).
Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości działa ośrodek Enterprise Europe Network, który
oferuje następujące usługi:
• Pomagają przedsiębiorcom w nawiązaniu zagranicznych kontaktów handlowych i kojarzymy
naukę z biznesem w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (opracowujemy i tłumaczymy oferty współpracy handlowej, technologicznej i badawczej, organizujemy międzynarodowe spotkania kooperacyjne w Polsce i za granicą).
• Przeprowadzają analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania innowacjami metodą IMP3rove.
• Organizują konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia specjalistyczne „szyte na miarę”.
• Udzielają konsultacji w dziedzinie własności intelektualnej, możliwości pozyskania środków
finansowych z programów Unii Europejskiej.
• Propagują tematykę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy poprzez wystawy, warsztaty i materiały informacyjne.
• Dokonują analizy efektywności energetycznej/ochrony środowiska w przedsiębiorstwie za
pomocą narzędzia SCEnAT w celu ograniczenia emisji CO2.
• Opracowują plany marketingowe, strategie rozwoju i asystujemy w ich wdrożeniu.
Jako organizacja pożytku publicznego oferują bezpłatne porady prawne dla przedsiębiorców,
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, innych zainteresowanych. Szczegóły dostępne
na stronie: http://www.frp.lodz.pl/bezplatne-porady-prawne/.
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Spółdzielnia Socjalna
„TRIFOGLIO”
ul. Duńska 1C, 91-204 Łódź
e-mail: trifoglio@tpn.org.pl
tel. 42-616-06-20
Krótki opis działalności
Spółdzielnia zajmuje się małymi usługami kserograficznymi i poligraficznymi, w tym kserowanie, laminowanie, bindowanie. Wydruki materiałów szkoleniowych i reklamowych, ulotki, plakaty,
wizytówki, identyfikatory, kalendarze z logotypami. Ponadto prowadzi sprzedaż art. chemicznych
i papierniczych dla biura oraz porządkuje bieżącą i archiwizowaną dokumentację na zlecenie.
Opis usługi / produktów
• Usługi ksero,
• bindowanie,
• laminowanie,
• wydruki materiałów szkoleniowych,
• wydruk materiałów reklamowych: ulotek, plakatów, wizytówek, identyfikatorów, kalendarzy
z logotypami,
• sprzedaż materiałów papierniczych dla biura,
• sprzedaż artykułów chemicznych dla biura.

Fundacja „Głowa do góry”
ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź
e-mail: fundacja@glowadogory.org
e-mail: lukaszbaleja@gmail.com
tel. 607-606-414

Krótki opis działalności
Fundacja „Głowa do góry” stała się Przedsiębiorstwem Społecznym jesienią 2016r. i od tego
czasu rozpoczęła działalność gospodarczą w branży remontowo-budowlanej. Ekonomizacja
Fundacji pozwoliła na stabilizację działań i uniezależnienie się od konkursowych źródeł dofinansowań. Zamiarem Fundacji po przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne jest sukcesywne
zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy. Fundacja zatrudnia na pełen etat 8 osób, które zostały przeszkolone do
wykonywania pracy na różnego rodzaju stanowiskach w budownictwie. Organizacja specjalizuje
się w Zamówieniach Publicznych, wykonuje szereg usług budowlanych dla instytucji, firm i osób
prywatnych.
Opis usługi / produktów
Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie branży budowlanej, zasięgiem obejmując całe województwo łódzkie. Fundacja wykonuje każdy rodzaj robót budowlanych zaczynając
od projektów poprzez roboty budowlane, montaże wszelkiego rodzaju instalacji kończąc na pracach wykończeniowych, robotach ziemnych i brukarskich.
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Stowarzyszenie PER ARTEM VITAE
ul. Gdańska 20 lok. 1/21, 90-707 Łódź
www. https://perartemvitae.eu
e-mail: biuro@perartemvitae.eu
tel. 536-069-067

Krótki opis działalności
• Realizują spektakle muzyczno-taneczne, operowe oraz warsztaty plastyczne.
• Dokładają starań aby osoby niezwykle uzdolnione artystycznie mogły publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia.
• Przygotowują młodzież do podjęcia nauki w szkołach i akademiach muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sztuk pięknych.
• Prowadzą warsztaty artystyczno-integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami.
Aktywizują społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i cierpiące niedostatek,
udzielając wsparcia przez: prawnika, psychologa oraz trenera pracy, wytyczając drogę zawodową
tych osób i pośrednicząc w ich zatrudnieniu.
Opis usługi / produktów
• Piszą scenariusze, choreografie i reżyserujemy spektakle operowe oraz spektakle muzyczno-taneczne.
• Prowadzą zajęcia art.-terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych szczególnie dla tych
z orzeczoną niepełnosprawnością o symbolach: 01 U, 02 P, 06 E. Zajęcia w małych grupach
prowadzone są przez choreoterapełtę, muzykoterapeutę, trenera głosu. Zajęcia odbywają
się pod opieką psychologa.
• Realizują spektakle muzyczno-taneczne i operowe z udziałem profesjonalnych artystów
i środowisk amatorskich, przez wspólne wykonanie przedstawień i opracowanie autorskich
kompozycji i aranżacji.
• Udzielają nieodpłatnego wsparcia prawnego, psychologicznego oraz doradztwa zawodowego osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom wykluczonym społecznie z innych
przyczyn, które zostają zaktywizowane zawodowo a następnie pośredniczymy w podjęciu
pracy przez te osoby.
• Nieodpłatnie popularyzują w środowisku pracodawców tworzenie stanowisk pracy dla osób
z niepełnosprawnościami, przez informowanie o korzyściach płynących z zatrudnienia tych
pracowników oraz przeprowadzają szkolenia w zakresie stosowania ustawy o rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i szkolimy w zakresie
zarządzania zespołami pracowników niepełnosprawnych.
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Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Księży Młyn 2, 90-337 Łódź
e-mail: kis.ksiezymlyn@mops.lodz.pl
tel. 42-255-82-72

ul. Objazdowa 17, 94-025 Łódź
e-mail: kis.objazdowa17@mops.lodz.pl
e-mail: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl
tel. 42-208-25-58

wchodzący w skład Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

Krótki opis działalności
Uruchomienie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w dniu 27marca 2012 r. Celem działalności Klubu Integracji Społecznej jest szeroko pojęta profilaktyka wykluczenia społecznego, w tym
reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych oraz wykluczonych społecznie. Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi.
Opis usługi / produktów
W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej może
skorzystać z:
• Poradnictwa socjalnego, doradztwa zawodowego – to rodzaj zindywidualizowanych działań
mających na celu zapewnienie uczestnikom dostępu do różnych form pracy socjalnej, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy.
• Każdy uczestnik ma możliwość korzystania z INFOKIOSKU (oferty pracy na terenie Łodzi,
Polski, dostęp do stron internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Łodzi, planu miasta Łodzi).
Katalog usług grupowych obejmuje zajęcia typu:
• Samopomocowa grupa wsparcia, w ramach której poprzez proces animowania
z wykorzystaniem elementów terapii grupowej, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami
a tym samym udzielają sobie wzajemnego wsparcia (oferta skierowana do osób uzależnionych, współuzależnionych, znajdujących się w sytuacji kryzysowej) spotkania informacyjno
– edukacyjne.
• Warsztaty psychoedukacyjne (warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty integracyjne), rozumiane jako animacja odbudowania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania
aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji, promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego w ramach realizowanych projektów.
• Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej umożliwiają uczestnikom nabycie umiejętności
m.in. racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pisania pism urzędowych i podań.
• Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych
projektów.
• Udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne), w ramach aktualnie
realizowanych projektów.

wchodzący w skład Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

Krótki opis działalności
Uruchomienie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2013r. Celem działalności Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz wykluczonych społecznie. Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Opis usługi / produktów
W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej może
skorzystać z:
• Poradnictwa socjalnego, doradztwa zawodowego – to rodzaj zindywidualizowanych działań
mających na celu zapewnienie uczestnikom dostępu do różnych form pracy socjalnej, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy.
• zajęcia terapeutyczne – socjoterapia – skierowane głównie do osób dorosłych w celu poprawy codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym;
• każdy uczestnik ma możliwość korzystania z INFOKIOSKU (oferty pracy na terenie Łodzi,
Polski, dostęp do stron internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Łodzi, planu miasta Łodzi);
• coachingu życiowego (life coaching), który nakierowany jest na otwieranie potencjału osobistego i zawodowego, rozumiany jako kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju poprzez zastosowanie szeregu różnorodnych technik.
Katalog usług grupowych obejmuje zajęcia typu:
• Samopomocowa grupa wsparcia, w ramach której poprzez proces animowania
z wykorzystaniem elementów terapii grupowej, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami a tym samym udzielają sobie wzajemnego wsparcia (oferta skierowana do
osób uzależnionych i współuzależnionych); spotkania informacyjno – edukacyjne
z przedstawicielami Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
• Warsztaty psychoedukacyjne (trening umiejętności społecznych), rozumiane jako animacja
odbudowania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji.
• Zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego to działania
ukierunkowane na organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego (zajęcia wyrazu artystycznego, wyjścia do muzeum, imprezy
sportowe).
• Warsztaty edukacji społecznej i zawodowej umożliwiają uczestnikom nabycie umiejętności
m.in. racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pisania pism urzędowych i podań.
• Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych
projektów.
• Udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne), w ramach aktualnie
realizowanych projektów.
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Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna
„FIERO ! SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA”
ul. Przyszkole 17 m 25, 93-552 Łódź
e-mail: spoldzielnia@fiero.com.pl
tel. 888-252-262
Krótki opis działalności
Spółdzielnia powstała pod koniec 2016 roku, by zaktywizować zawodowo osoby niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na trwałe bezrobocie. W ramach
jej części gospodarczej prowadzi na ul Piotrkowskiej 255 w Łodzi pizzerię, w oparciu o umowę
franczyzową z Siecią Pizzerii Fiero!
Oferta ich to przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering oraz żywienie klientów na miejscu, w sali gastronomicznej.
Dzięki kontaktom z rozmaitymi instytucjami miejskimi, pomaga promować także spółdzielcze
formy prowadzenia działalności, z naciskiem na pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zawodowym.
Spółdzielnia jest członkiem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.
Opis usługi / produktów
W cateringu oferują:
• Posiłki w oparciu o umowy indywidualne z Klientami, zarówno indywidualnymi, jak i podmiotami gospodarczymi czy innymi organizacjami.
• Dostarczają posiłki do Klientów np. większe ilości na planowane imprezy, jak bale gimnazjalne, konferencje, czy do firm celem zapewnienia posiłków ich pracownikom.
• Organizują kursy i szkolenia zawodowych w branży gastronomicznej W ramach pozaszkolnych form edukacji (gdzie indziej niesklasyfikowanych).
Dzięki nawiązaniu współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy będą mogli tworzyć stanowiska
do praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz. Uczestnicząc w imprezach plenerowych, organizowanych przez miasto czy instytucje pożytku publicznego, promują zdrowy styl odżywiania
organizując pokazy przyrządzania smacznych sałatek, połączone z degustacją.
Planują działalność w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
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Spółdzielnia Socjalna Fado
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
www.spoldzielniafado.pl
e-mail: biuro@spoldzielniafado.pl
tel. 695-055-067

Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna Fado powstała w 2014 roku. Głównym obszarem uwagi Fado jest funkcjonowanie osób doświadczających trwałych lub okresowych ograniczeń. Działania swoje skupiają na badaniu wpływu otoczenia (przestrzeni publicznych, budynków, budowli, produktów
codziennego użytku, produktów cyfrowych itd.) na osoby o różnych cechach i poszukują rozwiązań umożliwiających im samodzielne i wygodne życie. Realizują usługi doradcze dla podmiotów
publicznych i prywatnych. Pomagają swoim klientom wdrażać dostępność rozumianą jako zmianę podejścia do wszystkich procesów realizowanych w ich organizacjach. Zmianę, która prowadzi
do stworzenia otoczenia i usług dla możliwie szerokiej grupy odbiorców wewnątrz i na zewnątrz
organizacji.
W ramach działalności pro bono od trzech lat są jednym z gości namiotu Rzecznika Praw
Obywatelskich podczas festiwalu PolandRock (dawniej Woodstock). Podczas festiwalu realizują
symulację niepełnosprawności jako najlepszą w naszej ocenie metodę poszerzania ludzkiej świadomości
Opis usługi / produktów
Wśród naszych usług znajdują się:
• badania architektoniczne przestrzeni publicznych i budynków,
• audyty produktów cyfrowych,
• tłumaczenia na język migowy,
• budowy stron www,
• produkcje napisów, transkrypcji i audiodeskrypcji, filmów,
• organizacja szkoleń,
• organizacja symulacji niepełnosprawności.

82

Powiat Miasto Łódź

2P
NY

stowarzyszenie

83

Powiat Miasto Łódź

Stowarzyszenie 2Piny

Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

ul. Ćwiklińskiej 2/47, Łódź 92-508
www.2piny.pl,
www.facebook.com/2Piny/
e-mail: kontakt@2piny.pl
tel. 663-882-124

ul. Szczecińska 74,91-222 Łódź
www.srk.org.pl
e-mail: marta.sikora@srk.org.pl
tel. 42-652-03-34
tel. 500-002-216
tel. 515-777-345

Krótki opis działalności
Stowarzyszenie 2Piny ma trzy rodzaje działalności. Głównym naszym działaniem jest Mobilna
Akademia Programowania - czyli zajęcia z kodowania dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dojeżdżają do zainteresowanych w całej Polsce. Zajmują się również terapią dzieci z Zespołem Aspergera,
Autyzmem, ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. Oprócz tego prowadzą też zajęcia z gimnastyki sportowej dla dzieci i młodzieży.
Opis usługi / produktów
W ramach Mobilnej Akademii Programowania prowadzą zajęcia z wykorzystaniem:
• Ozobotów+ puzzle
• Photonamów
• Smartgurlz
• gier planszowych rozwijających logiczne myślenie
• Scottie GO!
• robota DOC
• robot aMind
• klocków Korbo
• Six Bricks
• matematyki z LEGO
• gąsienic Fisher Price
• pociągów LEGO DUPLO
• Ipad + OSMO
• gier na IPad uczących kodowania
• zajęć z wirtualną matą do kodowania
• Minecraft
Dla miłośników książek – komiksy paragrafowe (dla młodszych) i książkowy Escape room
– Dziennik 29 (dla młodzieży powyżej 14 r. ż). Dojeżdżają w każdy zakątek Polski. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ZA, Autyzmem, ADHD itp. Zajęcia prowadzą stacjonarnie w Łodzi.
Zajęcia z gimnastyki sportowej prowadzą na obiektach CHKS w Łodzi.

Krótki opis działalności
Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie ludzkiego rozwoju oraz współpracę z różnymi
organizacji i środowiskami na rzecz stwarzania innym warunków do satysfakcjonującego rozwoju
osobistego i zawodowego.
Misją Stowarzyszenia jest uczestnictwo w procesie przemian w wielu dziedzinach rzeczywistości, a także zachodzących w świadomości ludzi – dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Opis usługi / produktów
Stowarzyszenie jest organizatorem egzaminów energetycznych przeprowadzanych przez Komisję nr 660. Egzaminy sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych. Egzaminy odbywają się
przed Komisją Kwalifikacyjną nr 660, powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz
z 2005r. Nr 141, poz. 1189). Ponadto, prowadzimy szkolenia dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych.
Dla biznesu szkolenia z zakresu przywództwa i rozwoju umiejętności menedżerskich:
• Doskonalenie umiejętności menedżerskich
• Zarządzanie zespołem
• Zarządzanie czasem
• Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
• Trening asertywności
• Skuteczne wykorzystanie czasu i własnych możliwości
• Sposoby radzenia sobie ze stresem
• Budowanie zespołu
• Praca zespołowa
• Trening integracyjny
• Zarządzanie konfliktem
• Ustawienia Hellingera
Dla psychologów:
• Testy projekcyjne (Drzewo Kocha, Dom-Drzewo-Człowiek)
• Testy na inteligencję (Wechsler, WISC-R)
• Diagnoza i terapia zaburzeń psychologicznych
Stowarzyszenie zapewnia profesjonalną organizację i prowadzenie szkoleń, narad oraz konferencji w warunkach zapewniających komfort i dobre samopoczucie uczestników. Miejscowe
i wyjazdowe szkolenia prowadzimy gwarantując wysoki standard obiektów i pomieszczeń. Istnieje
także możliwość realizacji szkoleń na terenie firmy klienta. SRK jest organizatorem konferencji
naukowych, akcji edukacyjnych i konkursów wspierających zarówno edukację jak i biznes.
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Zakład Aktywności Zawodowej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gogola 12, 92-513 Łódź
www.zaz.com.pl
facebook.com/zaz.com.plsuperON/
www.filcmania.pl
facebook.com/filcmania.plwyrobyzfilcu/
e-mail: zaz@zaz.com.pl
e-mail: sklep@filcmania.pl
tel. 42-673-05-35, 603-341-200
Krótki opis działalności
Zakład prowadzi działalność o charakterze usługowym w zakresie działalności poligraficznej,
produkcji artykułów przy użyciu materiałów tekstylnych (filc), technik laserowych, hotprint, haftu
komputerowego i rękodzieła oraz copackingu, a także działalność fizjoterapeutyczną i działalność
społeczną.
Opis usługi / produktów
Oferta Zakładu obejmuje:
• Usługi poligraficzne w tym projektowanie i druk dowolnych materiałów reklamowych (wizytówek, ulotek, plakatów itp.) oraz tworzone przy użyciu techniki laserowej kartki okolicznościowe (świąteczne, imieninowe, urodzinowe, komunijne), a także zaproszenia i winietki
ślubne i komunijne dostępne w szerokiej gamie wzorów.
• Ksero kolorowe i czarno-białe, laminowanie, bindowanie oraz produkcję pieczątek.
• Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej firm oraz wykonywanie różnych typów reklamy zewnętrznej (tablice reklamowe, szyldy, rollup’y).
• Znakowanie laserem gadżetów reklamowych (długopisy i breloki).
• Co-packing (konfekcjonowanie usługowe).
• Promocyjny i reklamowy haft komputerowy z wykorzystaniem kompaktowej hafciarki BROTHER PR-650. Technika haftu umożliwia zdobienie i znakowanie odzieży, a także innych
produktów w zależności od potrzeb klienta. Mogą wykonać aplikację z logo firmy, stowarzyszenia, hotelu, restauracji, szkoły, klubu sportowego, a także nazwą marki, tytułem
festiwalu, konferencji lub innym napisem czy grafiką (haftujemy np. na ręcznikach, polarach,
koszulkach i filcu).
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• Unikatowe produkty filcowe tworzone według autorskich projektów. Odkrywają współczesne oblicze filcu, a wśród ich produktów znajdują się ręcznie szyte torebki, etui na telefony
i laptopy, kolorowe zabawki z filcu, a także wykonywane przy użyciu techniki laserowej podkładki pod kubek i zastawę, świąteczne dekoracje i ozdoby filcowe oraz personalizowane
gadżety reklamowe dla firm tworzone też zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.
Swoją filcową ofertę prezentują na stronie prowadzonego przez nich sklepu internetowego
www.filcmania.pl.
Atutami zakładu jest rzetelny i profesjonalny zespół składający się przede wszystkim z osób
niepełnosprawnych. Nie boją się nowych lub nietypowych zleceń, a wszystkie prace wykonują
z sercem i pasją. Działają bez zbędnego pośpiechu, ale z dbałością o szczegóły i jakość wykonania.

Zakład Aktywności Zawodowej
Argenta w Łodzi
ul. Gen. J. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź
www.argenta.ngo
e-mail: poczta@argenta.ngo
tel. 42-642-67-35
Krótki opis działalności
ZAZ Argenta w Łodzi powstał w 2014 r. jako Zakład Aktywności Zawodowej Krajowego Ruchu
Ekologiczno Społecznego. Na początku zatrudnione były 24 osoby niepełnosprawne o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub umiarkowany z orzeczeniami 01-U, 02-P. w 2016 r nastąpiła zmiana organizatora na Fundację Argenta. Na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest 34 osoby niepełnosprawne + 11 osób obsługi z podziałem na pracowników administracyjnych (11 osób) i pracowników gospodarczych (23 osoby). Pracownicy administracyjni zajmują się wprowadzaniem danych
do sieci komputerowych, wspierają pracowników kadr, księgowości, obsługują kancelarię i sekretariat. Pracownicy gospodarczy zajmują się utrzymaniem czystości w biurowcu i jego otoczeniu.
Sprzątają firmy zewnętrzne, jak również zajmują się wykonywaniem drobnych prac manualnych
(oklejanie kanistrów plastikowych do chemii budowlanej).
Opis usługi / produktów
Zakład Aktywności Zawodowej Argenta w Łodzi chciałby zainteresować chętnych swoimi usługami w zakresie wykonywania drobnych prac manualnych Takich jak: pakowanie, składanie, metkowanie, zagławianie, akrylowanie. W zakresie prac gospodarczych są w stanie zająć się utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych. Wykonują prace takie jak: utrzymanie w czystości dróg
dojazdowych, chodników i parkingów, koszenie trawników, przycinanie krzewów grabienie liści,
dokonywanie nasadzeń.
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Zakład Aktywności
Zawodowej „Dobry Start”
Towarzystwa Przyjaciół
Niepełnosprawnych
ul. Duńska 1C, 91-204 Łódź
www.tpn.org.pl
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl
tel. 881-744-444
Krótki opis działalności
Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start” Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
prowadzony jest w celu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Swoich pracowników przygotowuje do pracy w przyjaznym i otwartym środowisku. Dzięki kilku działającym pracowniom niepełnosprawni mają szansę podnosić kompetencje i zdobywać nowe umiejętności.
W ZAZ-ie przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w pracowniach: komputerowo-remontowej, malarskiej, pracy w drewnie,
rękodzieła oraz usług sprzątających.
Opis usługi / produktów
Zajmują się odnawianiem i stylizowaniem starych, drewnianych mebli z duszą i charakterem.
Dzięki pracy rąk ludzkich tworzą piękne i niepowtarzalne przedmioty, które następnie dekorują
i ozdabiają w oparciu o różne techniki. W pracowni rękodzieła oraz pracy w drewnie powstają
prawdziwe dzieła sztuki i jedyne w swoim rodzaju przedmioty. Dzięki renowacji i stylizacji zapomniane meble otrzymują drugie życie i użyteczność. ZAZ oferuje piękne, oryginalne przedmioty,
stylizowane i odnawiane meble, dekoracyjne drewniane dodatki do wnętrz takie jak: skrzyneczki,
tace, chusteczniki czy toaletki; ręcznie ozdabiane ceramiczne donice i wazony, dziergane serwety
i dywany, a także obrazy wykonywane różnymi technikami. Renowacja i stylizacja mebli to nie
tylko praca, ale również zamiłowanie, dlatego wszystkie działania wykonywane są z ogromną
precyzją i zaangażowaniem. Pracownicy wkładają całe serce w to co robią, ponieważ taka forma
aktywizacji zawodowej stanowi połączenie pasji, rzemiosła i sztuki.
Oferują: piękne, stylizowane drewniane meble z duszą i charakterem, zdobione i dekoracyjne
przedmioty z drewna, dziergane serwety, bieżniki i dywany, ręcznie szyte tildy, dekoracyjną ceramikę, autorskie prace, reprodukcje malarskie oraz grafiki komputerowe, serwisowanie sprzętu
komputerowego oraz sieci informatycznych, usługi sprzątające na terenie biur.
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Fundacja Wspierania Działań
Twórczych „Projekt Magenta’
ul. Nawrot 46, 90-014 Łódź,
www.magenta-pracownia.pl
e-mail: magentapracownia@gmail.com
tel. 794-990-931
Krótki opis działalności
Pracownia Magenta od ponad 10 lat organizuje wszelkie kursy, animacje i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mają doświadczenie przy organizacji lub współorganizacji różnych
imprez i eventów. Od dnia dziecka podczas imprezy firmowej do pokazów naukowych podczas
ogólnopolskich spotkań szkoleniowych.
Posiadają 2 lokale (w Łodzi, ul. Nawrot 46 i w Konstantynowianie Łódzkim ul. 1Maja 36A),
oraz doświadczonych animatorów. Ich pracownicy to doświadczeni pedagodzy oraz absolwenci
wyższych szkół artystycznych.
Cechuje ich elastyczność i indywidualne podejście do każdego zlecenia. Potrafią zaskakiwać
swoich klientów ciekawymi pomysłami oraz profesjonalizmem i dbałością o każdy szczegół.
Opis usługi / produktów
• Organizacja i prowadzenie warsztatów:
a) plastycznych
b) kuchcikowych
c) mydlarskich
d) fotograficznych (natychmiastowy wydruk zdjęć)
e) stempla i druku (różne materiały)
f) metalowe przypinki
g) rzeźbiarskie
• Organizacja warsztatów i pokazów Eksperymentów. Scenariusze: ogień, powietrze, piana,
woda, ciśnienie, kwasy i zasady i inne.
• Organizacja Eventów.
• Animacje taneczne, minidisco, face-painting, chusta animacyjna, tunele, wielkie bańki mydlane. Eventy tematyczne: świąteczne, andrzejkowe, halloween, karnawałowe, dzień dziecka, pikniki rodzinne.
• Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci. Dla firm oraz klientów indywidualnych.
• Kursy i szkolenie komputerowe: ArchiCad, SketchUP, Photoshop, CorelDraw.
• Tematyczne imprezy urodzinowe dla dzieci – kompleksowa organizacja. Tematy: średniowieczne, eksperymenty, mini SPA, Detektywistyczne, Pirackie, Star Wars, Magiczne, Kuchcikowe, Superbohaterowie.
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Fundacja Promocji
Wielojęzyczności i Wymiany
Międzynarodowej „SPOTKANIE”
ul. Okopowa 113/53, 91-849 Łódź
e-mail: m.michalska.biuro@gmail.com
tel. 601-077-588
Krótki opis działalności
Fundacja SPOTKANIE angażuje się w działania mające na celu rozwijanie współpracy i kontaktów międzynarodowych, promowanie idei tolerancji, otwartości i różnorodności, promocję
wielojęzyczności i idei uczenia się przez całe życie wśród młodzieży, osób dorosłych, przedsiębiorstw i instytucji.
Współpracuje z podmiotami organizującymi szkolenia językowe i inne działania mające na celu
rozwijanie kompetencji językowych, m.in. z firmami i placówkami oświatowymi. Świadczy usługi
tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka francuskiego.
Opis usługi / produktów
• szkolenia i warsztaty językowe dla dorosłych,
• szkolenia i warsztaty językowe dla dzieci i młodzieży,
• szkolenia i warsztaty językowe dla firm, instytucji i placówek oświatowych,
• tłumaczenia pisemne i ustne z języka francuskiego.

Pecunia Spółdzielnia Socjalna
ul. Bolesława Limanowskiego 107 lok 2U
91-334 Łódź
tel. 504-649-593
Krótki opis działalności
Spółdzielnia Socjalna prowadzi działalność biurową – obsługa księgowo-kadrowa firm. Poza
tym prowadzi usługi sprzątające i usługi budowlane.
Opis usługi / produktów
Spółdzielnia zajmuje się:
• Obsługą księgową podmiotów gospodarczych w tym PES i NGO
• Obsługą kadrowo-płacową
• Rozliczeniami ZUS
• Usługami porządkowymi
• Usługami remontowo-budowlanymi
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Eurex Nieruchomości
Spółdzielnia Socjalna
ul. Powszechna 2, 93-321 Łódź,
Biuro: ul. Zamenhofa 38 lok. 1, 90-547 Łódź
www.eurex.home.pl
e-mail: eurex@home.pl
tel. 790-666-023,
Krótki opis działalności
Jest to dynamiczna firma, świadczącą profesjonalną obsługę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Ich wiedza poparta jest odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem. Na rynku są od 2009 r. i od tego czasu
obserwują i analizują rynek nieruchomości oraz poszerzają zakres usług, dostosowując go do
Państwa potrzeb.
Opis usługi / produktów
Zarządzają różnymi typami nieruchomości: gminnymi, Skarbu Państwa, prywatnymi oraz
wspólnotami mieszkaniowymi. Świadczą usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących właścicielami nieruchomości. Są członkami Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, którego celem jest dbanie o rozwój kwalifikacji i poziom etyki
zawodowej zarządców nieruchomości. Stowarzyszenie jest zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, będącej członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Zawodów Nieruchomościowych w Unii Europejskiej. Udało im się stworzyć niezawodny zespół
fachowców z kompleksowym zapleczem organizacyjno-technicznym, a swoją rzetelnością i skutecznością zdobyli zaufanie wielu klientów Firma zapewnia prawidłową gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz prowadzenie księgowości nieruchomości.

Spółdzielnia Socjalna
„Zamkowa Kraina”
ul. Karpacka 61, 93-536 Łódź
e-mail: zamkowakraina@interia.pl
tel. 690-072-547, 690-072-363
Krótki opis działalności
Spółdzielnia jest Klubikiem Maluszka, na co dzień opiekują się dziećmi w wieku 0–3 lat, których Rodzice wrócili do pracy, a nie mają nikogo bliskiego kto by zajął się ich pociechami. Istnieją
na rynku od 2013 roku
Opis usługi / produktów
• Opieka nad dziećmi do lat 3.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci( tanecznych, językowych, ruchowych, gimnastycznych, oraz plastycznych). Na co dzień prowadzą Klubik Malucha pomagają maluszkom
wchodzić w życie i nabywać różnych umiejętności, bardzo łagodnie odzwyczajają je od
kocyków, smoczków i pampersów.
• Współpracują z Rodzicami dopasowując się do ich próśb i wymagań.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
www.slyszeserce.org.pl
e-mail: poczta@slyszeserce.org.pl
tel. 42-616-09-69
Krótki opis działalności
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” od 1993 roku działa na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób
nieprzystosowanych, ochrona zdrowia oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób
i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją w życiu społecznym, ze szczególnym naciskiem
na dobro osób najbardziej bezradnych. Systematycznie rozwija swoją działalność, tworząc odrębne programy wsparcia dla poszczególnych grup podopiecznych, w ramach których realizowane
są stałe oraz jednorazowe projekty:
• od 1993 roku – Środowiskowy Klub Głuchych
• od 2002 roku – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Dzieciaka”
• od 2003 roku – Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”
• od.2007 roku – Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej
• od 2008 roku – Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy KAZiK
• od 2017 roku – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
Opis usługi / produktów
• Środowiskowy Klub Głuchych – misją klubu jest podniesienie umiejętności poruszania się
osób niesłyszących w życiu społecznym tak, aby czuli się współtwórcami społeczeństwa.
• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Dzieciaka” - zajęcia rozwojowe dla dzieci
w wieku od 2.5 lat do 6 lat zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.
• Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce” – placówka terapeutyczna dla Osób z Niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową.
• Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej – Oferują wsparcie w rozwiązywaniu problemów, szukają sposobów na poprawę komfortu życia. Realizują to na kilku płaszczyznach: poradnictwie, coachingu zajęciach grupowych i warsztatach, szkoleniach, oraz bezpośredniej pracy
środowiskowej metodą Streetworkingu.
• Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy KAZiK;
• Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny – wykonują bezpłatne, anonimowe testy na HIV.
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Stowarzyszenie Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi Ich
Rodzin i Przyjaciół POMOST
ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
www.pomost-lodz.org
www.rachunkowosc-pomost.pl
e-mail:biuro@pomost-lodz.org
tel. 42-632-08-66, 513-724-150
Krótki opis działalności
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Prowadzą dzienną
rehabilitację, grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne i integrujące. Udział w proponowanych przez
nich zajęciach pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia i zapobiega ponownym hospitalizacjom. Dzięki ich wsparciu osoby borykające się z chorobą powracają do życia w społeczeństwie,
podejmują pracę, usamodzielniają się.
Stosują nowoczesne rozwiązania wspomagające terapię m.in. innowacyjną metodę aktywnej
integracji osób chorujących poprzez wolontariat. Zatrudniają terapeutów środowiskowych, trenerów pracy i asystenta zdrowienia – nowe zawody z dziedziny rehabilitacji psychiatrycznej. Dzięki
temu nieustannie wzrasta skuteczność ich działań.
Opis usługi / produktów
Bazując na własnych doświadczeniach i sprawdzonym personelu, stworzyli w swoich strukturach usługowe biuro rachunkowe.
Biuro specjalizuje się w obsłudze organizacji pozarządowych – w szczególności fundacji i stowarzyszeń w pełnym zakresie (pełna księgowość, kadry, płace, sporządzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań OPP itd.).
Obsługują ponadto osoby prowadzące własną działalność gospodarczą a także rozliczają dofinansowanie do zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
Stosują preferencyjne stawki dla ngo’sów.
Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie: rachunkowosc-pomost.pl
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Eurex Nieruchomości Spółdzielnia
Socjalna
ul. Powszechna 2, 93-321 Łódź
Biuro: ul. Zamenhofa 38 lok. 1, 90-547 Łódź
www.eurex.home.pl
e-mail: eurex@home.pl
tel. 790-666-023
Krótki opis działalności
Jest to dynamiczna firma, świadczącą profesjonalną obsługę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Ich wiedza poparta jest odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem. Na rynku są od 2009 r. i od tego czasu
obserwują i analizują rynek nieruchomości oraz poszerzają zakres usług, dostosowując go do
Państwa potrzeb.
Opis usługi / produktów
• Zarządzają różnymi typami nieruchomości: gminnymi, Skarbu Państwa, prywatnymi oraz
wspólnotami mieszkaniowymi.
• Świadczą usługi dla wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych będących
właścicielami nieruchomości.
Są członkami Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, którego celem jest dbanie o rozwój kwalifikacji i poziom etyki zawodowej zarządców nieruchomości. Stowarzyszenie jest
zrzeszone w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, będącej członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych w Unii Europejskiej.
Udało im się stworzyć niezawodny zespół fachowców z kompleksowym zapleczem organizacyjno-technicznym, a swoją rzetelnością i skutecznością zdobyli zaufanie wielu klientów Firma
zapewnia prawidłową gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości oraz prowadzenie
księgowości nieruchomości.
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Łódzki Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
ul. Sienkiewicza3/5, pok.025, 90-113 Łódź
e-mail: sejmiklodz@gmail.com
tel. 42-638-45-42
Krótki opis działalności:
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek stowarzyszeń działających na rzecz
osób niepełnosprawnych, w chwili obecnej skupia ok. 50 organizacji samopomocowych. Celem
działania ŁSON jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, ukierunkowanie i pomoc w tworzeniu warunków dla pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w aspektach artystycznych
poprzez prowadzenie Galerii Artystycznej przy ulicy Piotrkowskiej 17 w Łodzi, w ramach której
realizowany jest proces włączania społecznego i rozwoju umiejętności artystycznych (muzyczne,
plastyczne) osób z niepełnosprawnościami, realizacja działań rzeczniczych i poradnictwo.
Opis usługi/ produktów,
W ramach współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych ŁSON realizuje
poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalno-bytowe dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie miasta Łodzi.
Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych oferuje:
• integrację lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych
• wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
• usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
• dzienny Dom Pobytu dla Młodzieży z niepełnosprawnościami
• usługa dowożenia ciepłych posiłków dla osób z niepełnosprawnościami
• pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego.
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Regionalne Centrum
Wolontariatu „Centerko” przy
Stowarzyszeniu „Pomost”
ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
www.centerko.org
www.wolontariat.org.pl/lodz
https://www.facebook.com/centerko/
e-mail: kontakt@centerko.org
tel. 42-307-03-72, 513-102-508
Krótki opis działalności
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” działa przy Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób
z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” od 2008 roku. Jest to przestrzeń
inspirująca do podejmowania lokalnych działań społecznych oraz rozwijająca wolontariat w regionie. „Centerko” pomaga stawiać pierwsze kroki w wolontariacie, animuje akcje i wydarzenia
w przestrzeni miejskiej oraz szkoli i edukuje z zakresu wolontariatu. Dzięki współpracy z Centrum
można zaangażować się w przeróżne przedsięwzięcia w organizacjach i instytucjach na terenie
województwa łódzkiego, zajmujących się edukacją, kulturą i sztuką, sportem, działalnością leczniczą, pomocą społeczną, zwierzętami, terapią i rehabilitacją oraz wieloma innymi zagadnieniami.
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” należy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz posiada certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Corocznie organizuje
imprezę promującą wolontariat w regionie pn. Gala Wolontariatu.
Opis usługi / produktów
Celem działalności ekonomicznej Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” jest rozwój profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmocnienie kompetencji osób zajmujących się wolontariatem.
Oferta obejmuje:
• Opracowanie i wdrożenie krok po kroku indywidualnego programu wolontarystycznego
w organizacji, instytucji lub firmie.
• Specjalizują się w obszarach związanych z pomocą społeczną, działalnością artystyczną,
wolontariatem wspieranym oraz pracowniczym.
• Zajmują się również realizacją szkoleń dla Szkolnych Kół Wolontariatu, koordynatorów wolontariatu, animatorów i liderów wolontariatu.
• Organizują pogadanki tematyczne, spotkania, warsztaty oraz poradnictwo i doradztwo
z zakresu wolontariatu.
• Ponadto, oferują usługi promocyjne polegające na ekspozycji informacji na stronach www,
portalach społecznościowych i stoiskach reklamowych oraz wysyłkach mailingów informacyjnych.
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Pub Spółdzielczy Łódź

Prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną RESTART
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź
https://www.facebook.com/spoldzielczy.lodz/
e-mail: spoldzielczy.lodz@gmail.com
tel. 537-131-555
Krótki opis działalności:
Pub Spółdzielczy w Łodzi prowadzony jest przez Spółdzielnię Socjalną RESTART w ramach
franczyzy społecznej. Jest to drugi w Polsce lokal prowadzony pod tą marką, pod patronatem
Browaru Spółdzielczego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną DALBA z Pucka. Pub Spółdzielczy oferuje szeroki wybór piw rzemieślniczych z polskich i zagranicznych browarów, rzemieślnicze cydry, miody pitne, inne alkohole i napoje bezalkoholowe. Pub zlokalizowany jest w samym
centrum Łodzi, niedaleko skrzyżowania al. A. Mickiewicza i al. Tadeusza Kościuszki.
Więcej informacji na naszym profilu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.
com/pg/spoldzielczy.lodz/
Opis usługi / produktów
Pub Spółdzielczy działa w klimatycznym lokalu w centrum Łodzi przy al. T. Kościuszki 80/82,
nieco na uboczu od ruchliwej i tłocznej ul. Piotrkowskiej. Miejsce, gdzie można miło spędzić czas
w towarzystwie znajomych oraz poznać fascynujący świat starannie wybranych przez nas piw
rzemieślniczych.
Oferują
• szeroki wybór najlepszych piw z Browaru Spółdzielczego i innych browarów rzemieślniczych, które serwują z 20 nalewaków.
• polecają szeroką ofertę piw butelkowych, w tym bezalkoholowych i niskoalkoholowych,
rzemieślnicze cydry i miody pitne.
Aktualną ofertę piw lanych można śledzić na stronie http://pub-spoldzielczy.ontap.pl/ a wszelkie wydarzenia przez nas organizowane publikujemy na naszym profilu https://www.facebook.
com/pg/spoldzielczy.lodz/
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Polska Izba Przemysłu Skórzanego
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź
www.pips.pl
www.polskaskora.wordpress.com.pl
www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/
sekretariat@pips
tel. 42-636-12-21
fax 42-636-09-24
Krótki opis działalności:
Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi to organizacja branżowa prowadząca
swoją działalność na rzecz przemysłu skórzanego nieprzerwanie od 1989 roku. Polska Izba Prze-

mysłu Skórzanego wspiera swoich członków poprzez współpracę z władzami krajowymi i lokalnymi,
instytucjami i organizacjami polskimi i międzynarodowymi zainteresowanymi rozwojem przemysłu
skórzanego, podejmuje inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją, popularyzuje szkolnictwo zawodowe w sektorze obuwniczo-skórzanym, jak również prowadzi
szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego, także na arenie międzynarodowej. Członkami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego są: producenci obuwia, skór, galanterii skórzanej,
producenci i dystrybutorzy środków pomocniczych do produkcji wyrobów skórzanych, jak również jednostki naukowo-badawcze.

Opis usługi/ produktów
Izba oferuje:

• ochronę i reprezentację sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji państwowej
i samorządowej,
• promocję polskich firm sektora skórzanego,
• usługi Sądu Polubownego,
• możliwość nawiązania kontaktów handlowych.
Izba organizuje:
• wyjazdy zagraniczne na targi branżowe,
• misje gospodarcze połączone z wystawiennictwem targowym,
• spotkania branżowe służące konsolidacji sektora,
• szkolenia specjalistyczne dla branży.
Izba prowadzi:
• kampanie promocyjne i medialne promujące polskich producentów i podkreślające walory
zdrowotnościowe i jakościowe polskiego obuwia,
• Klub Rzeczoznawców PIPS w specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo, futrzarstwo
i odzież skórzana, kaletnictwo, tapicerstwo, maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego,
• działania promocyjne na rzecz upowszechniania szkolnictwa zawodowego w przemyśle
skórzanym/obuwniczym, w tym filmy reklamowe, platformy e-learningowe,
• stały monitoring statystyczny sektora skórzanego,
• giełdę pracy w branży skórzano-obuwniczej.
Izba współpracuje:
• z organizacjami międzynarodowymi: Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego
(CEC) z siedzibą w Brukseli, której jest stałym członkiem od 1999,
• z organizacjami przedsiębiorców i pracodawców - ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu
Mody LEWIATAN,

• z władzami krajowymi i agencjami rządowymi: MPiT, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,
• z jednostkami naukowo – badawczymi sektora skórzanego, a w szczególności z Instytutem
Przemysłu Skórzanego oraz z uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi (jako
patron klasy obuwniczej w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej),
• z ogólnopolskimi czasopismami branżowymi: „Światem Butów”, „Przeglądem Włókienniczym - Włókno Odzież Skóra”.

Izba realizuje międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne: 2017-2018 „Rozwój holistycznej
koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające” o akronimie 60+SHOE w ramach Inicjatywy CORNET (www.60plus.
pips.pl).
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Stowarzyszenie Inicjatywa
Rozsądnych Polaków
ul. Piotrkowska nr 41 lok. 2, 90-410 Łódź
www.sirp.pl
e-mail biuro@sirp.pl
tel. 48-42-296-55-87
Krótki opis działalności:
Organizacja pozarządowa posiadająca status pożytku publicznego. Działalność swoją opiera
na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Przy czym do realizacji projektów może zatrudniać
pracowników.
Celem stowarzyszenia jest:
• tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej zwiększającej uczestnictwo obywateli
w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia im godnego życia,
• działanie na rzecz zaufania społecznego i podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie aktywnych i świadomych swych praw i wolności obywateli.
Czynią to po przez udzielanie różnorodnej bezpłatnej pomocy: żywnościowej, rzeczowej, psychologicznej i prawnej osobom i rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną.
Opis usługi / produktów
Oferują:
• Wykonywanie prac remontowo budowlanych
• Wynajem rusztowań elewacyjnych
• Usługi transportowe
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Spółdzielnia Socjalna POP
Plac Wolności 6, 91-415 Łódź
Facebook.com/popartlodz
e-mail: popart.lodz@gmail.com
tel. 786-084-343
Krótki opis działalności:
Lokal Pop’n’Art jest pubem kulturalnym. Głównym trzonem działalności jest gastronomia.
Pop’n’Art ma w swojej ofercie kawy, herbaty, przekąski oraz szeroką gamę alkoholi i piw regionalnych. Dodatkowo w lokalu odbywają się wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, projekcje
filmowe, jam sessions.
Opis usługi/ produktów,
Gastronomia:
• cateringi- Pop’n’Art oferuje catering na miejscu oraz z dowozem. Catering obejmuje dania
obiadowe oraz przerwę kawową.
• wynajem sali na szkolenia- możliwość wynajęcia górnego pietra na szkolenia do 20 osób
• imprezy firmowe- możliwość wynajęcia całości, bądź piętra lokalu, z opcją Open Bar
Wydarzenia kulturalne:
• projekcje filmowe- co wtorek odbywają się projekcje filmowe poprzedzone prelekcją filmoznawcy- absolwenta UŁ
• jam Session- muzyka na żywo, jazz i improwizacja, co środę
• wystawy- odbywają się co miesiąc i przedstawiają twórczość młodych, polskich artystów.
Wystawie zawsze towarzyszy wernisaż, podczas którego jest możliwość poznania artysty.
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Dom na Zdrowiu
Spółdzielnia Socjalna
ul. Sułkowskiego 60, 94-307 Łódź
www.domnazdrowiu.pl
e-mail: kontakt@domnazdrowiu.pl
tel. 882-088-555
Krótki opis działalności:
Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna prowadzi Ośrodek przeznaczony dla osób starszych
oraz tych, które cierpią na zaburzenia pamięci spowodowane m.in. przez zespoły otępienne (w
tym chorobę Alzheimera), stany poudarowe oraz depresję. Ośrodek otacza Seniorów wszechstronną troską, kładąc szczególny nacisk na zajęcia terapeutyczne usprawniające pamięć i wpływające na utrzymanie dobrej kondycji psychicznej oraz na zajęcia kulturalno-twórcze pozwalające
na wyrażanie uczuć poprzez działania kreatywne. Podopieczni mogą przebywać w Ośrodku od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00. W ramach swojej oferty Spółdzielnia zapewnia
wyżywienie oraz oferuje możliwość korzystania z przewozu.
Opis usługi/ produktów
Usługi oferowane przez Dom na Zdrowiu to m.in.:
Ćwiczenia usprawniające pamięć – pomagają poprawić uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, logiczne myślenie, czyli funkcje poznawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
pamięci. Są to ćwiczenia polegające na: odwzorowywaniu kształtów na przykładzie, formułowaniu skojarzeń, uzupełnianiu treści, logicznemu przewidywaniu następujących po sobie przykładów, zapamiętywanie krótkich partii treści etc.
Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze – celem tych zajęć jest wyrażanie uczuć poprzez działania
twórcze np. rysowanie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, modeliny, wycinanie, tworzenie ozdób
np. choinkowych, robienie kart świątecznych, wyklejanie, tworzenie biżuterii, lepienie z masy solnej, haft, wyszywanie, origami. Zajęcia te przyczyniają się również do rozwijania zainteresowań,
poprawy koncentracji i zdolności manualnych.
Terapia reminiscencyjna – odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników za pomocą
bodźców, takich jak: fotografia, filmy, dawniej używane przedmioty itp. Ma na celu wywołanie
pozytywnych emocji i wydobycie wspomnień z pamięci długotrwałej, co jak dowodzą badania
wywiera pozytywny wpływ na pamięć krótkotrwałą. Terapia prowadzona jest przez psychologa
zarówno podczas konsultacji indywidualnych jak i zajęć w grupach.
Muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę - słuchanie, śpiewanie. Zajęcia karaoke poprawiają nastrój Podopiecznych oraz oraz wpływają na poprawę pamięci.
Zajęcia relaksacyjne z elementami wizualizacji i ćwiczeniami oddechowymi - celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego - rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem.
Ułatwia koncentrację uwagi i poprawia samopoczucie. Zajęcia prowadzone przez psychologa.
Gimnastyka – zajęcia mające na celu podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, a także
umożliwienie wykonywania czynności wokół siebie – samoobsługi. Dodatkowo zajęcia tego typu
mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, w tym układu krążenia
i układu oddechowego, wzmacniają mięśnie i stawy. Spacery po świeżym powietrzu podtrzymujące kondycję fizyczną, poprawiają wydolność organizmu, a przy tym pozytywnie wpływają na
samopoczucie poprzez kontakt z przyrodą.

Kółko przyrodnicze – Podopieczni pielęgnują rośliny, które znajdują się na terenie Ośrodka,
bądź uprawiają ogródek.
Integracja międzypokoleniowa – założeniem tej formy terapii jest integracja Seniorów z dziećmi oraz młodzieżą. W Ośrodku goszczą oni z przedstawieniami oraz okazjonalnymi występami.
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Stowarzyszenie Lokalne
Salezjańskiej Organizacji
Sportowej przy Parafii św. Teresy
ul. Kopcińskiego1/3, 90-242 Łódź
www.salos-lodz.salezjanie.pl
e-mail: salos-lodz@o2.pl
tel. 664-787-330
Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej przy Parafii św. Teresy w Łodzi
jest organizacją pozarządową utworzoną w 1993 roku. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność w środowisku dzieci i młodzieży w następujących dziedzinach: -sportowej, realizowanej
poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - rekreacyjnej i turystycznej, realizowanej poprzez zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze, - opiekuńczo-wychowawczej, realizowanej poprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych
form spędzania czasu wolnego, organizację obozów, -sportowo-rekreacyjnych,turystycznokrajoznawczychorazferiizimowych
Opis usługi / produktów
Oferują:
• warsztaty dla dzieci z tematyki rozwijającej ich wrażliwość na otaczający świat oraz kształtujące umiejętności funkcjonowania w nim
• zajęcia sportowo-rekreacyjne
• wycieczki turystyczno-krajoznawcze
• działania animacyjne obejmujące m.in. malowanie twarzy oraz naukę prostych form ruchowych
• możliwość korzystania z siłowni znajdującej się na terenie parafii
• organizację kolonii letnich i zimowych oraz obozów sportowo-rekreacyjnych.

