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Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Województwie Łódzkim
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Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
Plac Wolności 2, 91-415 Łódź
Biuro lokalne Kutno: ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
Biuro lokalne Piotrków Trybunalski: Al. 3 Maja 33, 97-300, Piotrków Trybunalski
www.opus.org.pl, e-mail: opus@opus.org.pl
Tel.42 231-31-01, Fax. 42 231-31-02

Krótki opis działalności:
Centrum OPUS jest organizacją pozarządową specjalizującą się we wspieraniu społecznej aktywności ludzi – od wspierania aktywności obywatelskiej, przez rozwijanie
organizacji pozarządowych po działalność podmiotów ekonomii społecznej. W ramach
swojej działalności również udziela dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach
ekonomii społecznej, a także realizuje konkursy grantowe na projekty społeczne.
OPUS jest wieloletnim ekspertem od animowania społeczności lokalnych, budowania
współpracy pomiędzy organizacjami, a samorządem lokalnym. Przeprowadził wiele
konsultacji społecznych wykorzystując aktywne metody i aktywizując mieszkańców.
Edukuje prowadząc szkolenia, doradztwo, organizując konferencje i seminaria. Posiada Biuro Księgowe wyspecjalizowane w rozliczaniu organizacji pozarządowych.

6

Opis usług/produktów:
Centrum OPUS może zaoferować współpracę w następujących obszarach:
I. Wdrażanie programów społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie (CSR)
a) opracowujemy dla firm programy CSR od analiz do planów realizacji CSR, wspieramy proces wdrożenia działań CSRowych w firmie. Oferujemy również wsparcie
dla działających fundacji kapitałowych firmy w rozwoju nowych produktów działań
społecznych.
b) Program marketingu społecznego – oferujemy firmą realizację projektów wspierających tematyczną działalność firmy w formie mikrograntów. Program zakłada
uruchomienie oddolnych inicjatyw społecznych mieszkańców powiązanych z produktem firmy np. projekty w zakresie aktywności sportowej wspierane przez firmę produkującą odzież sportową, projekty dotyczące bezpieczeństwa wspierane przez firmę ubezpieczeniową. Istota działania jest realizacja minigrantów (do
1000 do 5000zł) przez lokalne grupy włączające mieszkańców do działania.
II. Prowadzenie procesów konsultacji społecznych z mieszkańcami realizowane przez
samorządy jak i firmy w ramach projektów inwestycyjnych – przeprowadzamy
działania informacyjne i edukacyjne dla mieszkańców, prowadzimy warsztaty
i spotkania w ramach, których zbierane są uwagi i opinie w związku z planowanymi
działaniami. Procesy konsultacyjne przeprowadzane są z wykorzystaniem technik
włączających mieszkańców do dyskusji.

III.Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów tematycznych – organizujemy szkolenia dla pracowników organizacji, jednostek samorządowych, pracowników firm
wewnętrzne jak również wydarzenia skierowane do klientów zewnętrznych. Działanie obejmuje cały proces od badania potrzeb po organizację wydarzenia.
IV.Organizacja wizyt studyjnych – organizujemy organizację krajowych i zagranicznych tematycznych wizyt studyjnych dla przedsiębiorstw i lokalnych samorządów
V. Wdrożenie wspólnie wypracowanych produktów dla odbiorców wśród PES województwa łódzkiego – dostosowujemy produkty i usługi firm do potrzeb PES. Budujemy wspólnie z firmami i PES plany kooperacji biznesowej. Zapewniamy wsparcie
doradców i ekspertów.
VI.Biuro rachunkowe dla podmiotów ES – prowadzimy pełną księgowość oraz kardy
dla lokalnych stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych. Oferujemy wsparcie
profesjonalnych księgowych specjalizujących się w działaniach podmiotów ES.
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Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel./fax: 42 630 17 49, e-mail: kontakt@inspro.org.pl
www.centrumklucz.pl|www.inspro.org.pl

Krótki opis działalności:
INSPRO od 2004 roku działa na rzecz obywateli. Wprowadzamy zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich z oddolną mobilizacją obywatelską. Od 2011 roku
w ramach Centrum KLUCZ wspieramy liderów w pozyskiwaniu funduszy z czterech
źródeł: od darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych, biznesowych oraz działalności gospodarczej. W 2015 roku uchwałą Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej
Jakości. Uważamy, że czasem, by ruszyć z miejsca konieczne są osoby z zewnątrz,
które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może wspomóc
odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności/podmiotu i wspierać
animowanie zmian. Centrum KLUCZ jest po to, by pomóc zwiększać współpracę,
zaufanie… i zyski.
Opis usług/produktów:
Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną;
pomagamy utworzyć i prowadzić podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie) czy przedsiębiorstwo społeczne zarówno pod kątem prawnym, finansowym, jak i (przede wszystkim) biznesowym; udostępniamy sprawdzone know-how od
doświadczonych doradców i trenerów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach;
udostępniamy konkretne narzędzia i udzielamy praktycznej pomocy (prawnej, księgowej, biznesowej); tworzymy miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, w tym udzielamy bezzwrotnych dotacji i wsparcia finansowego oraz doradczego w pierwszych miesiącach działalności; organizujemy debaty,
wydajemy praktyczne poradniki i raporty; organizujemy szkolenia, wizyty studyjne,
Fora Liderów Ekonomii Społecznej; zapewniamy coaching dla liderów podmiotów;
realizujemy usługi specjalistyczne dla podmiotów – np. księgowość, projektowanie
stron www, projektowanie oraz wydruk materiałów graficznych; realizujemy pakiety
rozwojowe dla grup nieformalnych i podmiotów ekonomii społecznej, w ramach których można ubiegać się o realizację usług specjalistycznych oraz zakup produktów
i usług; pobudzamy aktywność lokalnych społeczności poprzez działania animacyjne.
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Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
796 14 14 40
biuro@wsparciespoleczne.pl
www.owes.wsparciespoleczne.pl
www.wsparciespoleczne.pl

Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jest organizacją pozarządową
działającą od 2002 r. Główną działalnością stowarzyszenia jest wspieranie osób
mających trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy poprzez dostarczanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Od 2007 roku przy Stowarzyszeniu działa OWES, który w wyniku procesu akredytacji otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.
Stowarzyszenie prowadzi agencję zatrudnienia i jest wpisane do rejestru instytucji
szkoleniowych. Szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie członków oraz pracowników Stowarzyszenia pozwalają na kompleksową realizację usług kierowanych
zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Opis usług/produktów:
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”: wspiera osoby mające trudności
z funkcjonowaniem na rynku pracy; tworzy miejsca pracy dla osób bezrobotnych
i niepełnosprawnych; pokazuje sprawdzone rozwiązania dotyczące zakładania
i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego; pomaga w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów ekonomii społecznej.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” organizuje: szkolenia i warsztaty,
wizyty studyjne oraz konferencje i debaty.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oferuje doradztwo: rozwojowe, biznesowe, zawodowe, psychologiczne, informatyczne oraz dotyczące zamówień publicznych i konkursów.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” świadczy: usługi: księgowe, prawne
oraz marketingowe.
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POWIAT BEŁCHATOWSKI

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EKO-START
Bukowie Górne 12, 97-403 Drużbice
tel. 669 339 532
eko-start@wp.pl

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia powstała w roku 2009. Założyło ją 6 osób w tym 5 os. niepełnosprawnych oraz 1 os. bezrobotna.
Opis usług/produktów:
Handel, usługi, produkcja: handel hurtowy i detaliczny owoców i warzyw; usługi szkoleniowe, doradcze, opiekuńcze, autoholowanie, wulkanizacja; produkcja suszu z owoców i warzyw.

Fundacja Rozwoju Nitka

Siedziba: ul. W.S. Reymonta 3/25
97-400 Bełchatów
Pracownia w bud. Gwarek: os. Dolnośląskie 204b
97-400 Bełchatów
telefon: +48 503 008 400
e-mail: biuro@fundacjanitka.pl
Krótki opis działalności:
Fundacja Rozwoju NITKA to przestrzeń, w której pokazujemy, że szczęście można odnaleźć w realizacji własnych pasji i poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Dlatego w ramach Fundacji łączymy działania z zakresu twórczości oraz coachingu.
Realizujemy zajęcia plastyczne dla najmłodszych, warsztaty twórcze oraz spotkania
coachingowe dla dorosłych. Chcemy, by każdy, niezależnie od wieku, mógł doświadczyć pozytywnych emocji, płynących z realizacji siebie.
Opis usług/produktów:
W ramach Fundacji prowadzimy:
• Pracownię Zaczarowanego Ołówka
zajęcia plastyczne dla najmłodszych prowadzone w szkołach. Podczas zajęć dzieci
rozwijają swoje zdolności plastyczne, uczą się twórczego myślenia, poznają nowe
techniki plastyczne oraz dobrze się bawią.
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• Pracownię Szczęścia
w której można doświadczyć pozytywnej zmiany i odnalezienia własnego szczęścia
zarówno na gruncie życia prywatnego jak i zawodowego poprzez:
– coaching indywidualny
– psychoterapię indywidualną
– grupę wspierającą rozwój
– warsztaty z zakresu profilaktyki i edukacji

• Pracownię 82/84 Zgierz
miejsce artystycznych spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, rozwijania artystycznych zainteresowań, warsztatów, wystaw, wspieranie osób uzdolnionych artystycznie.
Proponujemy:
– warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie, fotograficzne, teatralne, tkania gobelinów,
tworzenia mozaiki itp.
– udostępnianie miejsca pracowni dla osób uzdolnionych artystycznie (artystyczny
co-working)
– wystawy

POWIAT BEŁCHATOWSKI

• Pracownię Nitki
miejsce twórczych aktywności, warsztatów i ciekawych spotkań, w którym można
szczęśliwie spędzić czas realizując własne pasje. Pracownia realizuje swoje działania
w sali w MCK Gwarek w Bełchatowie oraz na zaproszenie w plenerze.
Nasze propozycje:
– Twórcze Czwartki – spotkania na których za każdym razem dzieje się coś innego.
Często jest to odpowiedź na potrzeby z jakimi przychodzą ludzie. Np. ktoś chciał
nauczyć się decoupage to robimy warsztaty z tego,
– spotkania z grami planszowymi, rodziny dla dzieci,
– warsztaty twórczego działania np. decoupage, filcowanie, meble z palet, fotograficzne itp.
– spotkania twórcze rodzic + dziecko, dziadkowie + wnuki,
– animacje zabaw dla dzieci podczas wesel, urodzin i komunii,
– organizacja i obsługa animacyjna festynów, pikników o przyjęć w plenerze,
– pomoc w przygotowaniu oryginalnych prezentów na urodziny, jubileusz, ślub,
rocznicę itp.
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POWIAT BRZEZIŃSKI

Warsztaty Terapii Zajęciowej „BLISKO CIEBIE”
przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „NASZYM DZIECIOM”
ul. Konstytucji 3-GO Maja 3/5, 95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 10 02
www.wtzbliskociebie@cba.pl, wtz_blisko_ciebie@wp.pl

Krótki opis działalności:
Rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna, fizyczna oraz integracja środowisk,
w których przebywają osoby niepełnosprawne. Kształcenie i rozwój umiejętności społecznych, pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym. Terapia
rozwijająca takie cechy osobowe osób niepełnosprawnych, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności.
Opis usług/produktów:
Usługi informatyczne: drukowanie, laminowanie, bindowanie, zaproszenia. Usługi
krawieckie: skracanie, podwijanie, naprawy odzieży itp.
Produkty: karty okolicznościowe, przedmioty drewniane ozdabiane metodą decoupage, maskotki, ceramika itp.
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POWIAT KUTNOWSKI

Spółdzielnia Socjalna K-5
Gołębiew Stary 1, 99-300 Kutno
534 100 025
kraina.k5@interia.pl
www.krainamlodychodkrywcow.pl
Krótki opis działalności:
Dzienna opieka nad dziećmi
Opis usług/produktów:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny

TIFT Reklamy Kutno Spółdzielnia Socjalna
Nowa Wieś 46, 99-300 Kutno
tel. 668-036-191, 668-036-203, 608 831 698,
tift@vp.pl
www.tift-reklama.pl

Krótki opis działalności:
TIFT Reklamy Kutno Spółdzielnia Socjalna powstała w 2013r, od początku działalności postanowiliśmy skoncentrować się na reklamie wizualnej (wewnętrznej i zewnętrznej), z tą myślą zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt który pozwala nam na profesjonalne podejście do każdego indywidualnego klienta
i świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Opis usług/produktów:
Świadczymy usługi z zakresu: projektowania reklam, produkcji banerów, plakatów,
ulotek, wizytówek, szyldów, reklam wolnostojących, oklejanie witryn sklepowych oraz
samochodów, druk wielkoformatowy, kasetony, grawerowanie laserowe, gadżety, itp.
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POWIAT ŁĘCZYCKI

Spółdzielnia Inwalidów „Tęcza”
ZPCH Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Lotnicza 2a, 99-100 Łęczyca
24 721 27 20
wtz-si-tecza@wp.pl

Krótki opis działalności:
WTZ w Łęczycy oferuje osobom niepełnosprawnym szereg działań mających na celu
rehabilitację zawodową oraz szeroko rozumianą rehabilitację społeczną. Do podstawowych zadań należy poszerzanie kompetencji społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu, również zawodowym.
Opis usług/produktów:
WTZ oferuje działania rehabilitacyjno-terapeutyczne w następujących pracowniach:
introligatorska, dekoratorska, plastyczna, komputerowa, ceramiczna, stolarska, witrażowa, krawiecka, gospodarstwa domowego.
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POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży
PRO MUZA
ul. 11 Listopada 41, 95-040 Koluszki
693 44 89 44
promuza@promuza.org
www.promuza.org

Krótki opis działalności:
Fundacja PRO MUZA organizuje i prowadzi zajęcia pozaszkolne, w tym głównie naukę gry na instrumentach muzycznych oraz warsztaty i kursy związane z rozwojem
własnym dzieci i młodzieży. Celem Fundacji PRO MUZA jest prowadzenie kształcenia
artystycznego dzieci i młodzieży w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom oraz prowadzenie działalności w dziedzinie szeroko pojętego
wychowania muzycznego i innych form rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.
Jednocześnie, Fundacja podejmuje i inspiruje działalność artystyczną środowisk lokalnych w celu upowszechniania kultury artystycznej.
Opis usług/produktów:
Nauka gry na instrumentach muzycznych: keyboard, gitara, perkusja. Organizacja
pozaszkolnych zajęć, warsztatów i kursów związanych z nauką gry na instrumentach
muzycznych (popularyzacja aktywności twórczej i twórczości dzieci, utalentowanej
młodzieży) oraz koncertów, konkursów i nagrań.
Fundacja prowadzi punkty aktywności twórczej, w których dzieci w wieku 6-14 lat
uczą się grać na gitarach, instrumentach klawiszowych oraz perkusyjnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
ul. Pomorska 5, 95-040 Koluszki
(044) 714 19 20
wtzkoluszki@poczta.onet.pl
www.wtzkoluszki.pl

Krótki opis działalności:
Działalność WTZ koncentruje się na rehabilitacji emocjonalnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
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Opis usług/produktów:
W ramach prowadzonej rehabilitacji koncentrujemy się na rozwoju zaradności osobistej, samodzielności, wzrostem kompetencji społecznych. W ramach codziennych
zajęć prowadzone są treningi w zakresie praktycznych umiejętności, podstawowych
umiejętności komunikacji społecznej, rozwiązywania problemów w trudnych sytuacjach między ludzkich. Trening w zakresie zachowań rynkowych i ekonomicznych.
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POWIAT OPOCZYŃSKI

Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI

ul. M. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
spoldzielnia.socjalna@interia.eu
www.spoldzielnia-promyknadziei.pl
Krótki opis działalności:
Spółdzielnia Socjalna PROMYK NADZIEI została utworzona w dniu 27 października 2009r przez osoby fizyczne. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą
w branży usług społecznych, w branży handlowej i inne.
Wszystkie działania gospodarcze poprzedzane są wcześniejszą analizą potrzeb środowiskowych i rynkowych. Takie analizy rynku pozwalają nam na właściwe ukierunkowanie się w działalności gospodarczej. Nasze usługi opiekuńcze obejmują domową
opiekę osób starszych, które nie radzą sobie w wykonywaniu codziennych czynności,
usługę transportową dla osób, które nie mogą samodzielnie dostać się do banku, do
kościoła, do lekarza itp., usługę cateringową, usługę porządkową i inne. Na potrzeby pewnej grupy osób otworzyliśmy pierwszy w powiecie opoczyńskim stacjonarny
sklep ekologiczny, który obecnie cieszy się dużym powodzeniem wśród społeczności
lokalnej i nie tylko.
W sklepie oferujemy ekologiczne produkty spożywcze takie jak: bezglutenowe, bezcukrowe, bez laktozy i inne a także ekologiczne kosmetyki, które wyróżniają się zawartością ekstraktu z kory brzozy betulinę i kwas betulinowy o wysokiej skuteczności
działania i jednocześnie całkowicie bezpieczne.
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Opis usług/produktów:
W pakiecie usług opiekuńczych znajdują się:
– usługa cateringowa – kierowana jest do osób starszych, którzy decydują się na
dostarczanie im obiadów lekkostrawnych lub dietetycznych. Z usługi cateringowej
korzystają również beneficjenci naszych szkoleń, które realizujemy w ramach EFS.
– usługa transportowa kierowana jest do wszystkich, którzy chcą skorzystać z samochodu np. do lekarza, do banku, do kościoła, na zakupy itp.
– usługi porządkowe kierujemy do wszystkich osób fizycznych, którzy mają taką potrzebę. Również pierzemy tapicerki samochodowe.
W stacjonarnym sklepie EkoDar posiadamy ekologiczną ofertę produktową spożywczą dla osób z nietolerancją glutenu, cukru, białka, laktozy oraz dla osób, które
świadomie chcą się zdrowo odżywiać.
Również oferujemy naszym klientom ekologiczne kosmetyki połączone z bezpłatną

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Przedborska 12, 26-330 Żarnów
tel.: 44 647 39 54

Krótki opis działalności:
Plan działalności WTZ określa cztery płaszczyzny oddziaływań rehabilitacyjnych:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz psychologiczna i fizyczna. Program jest
realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone są także wsparcie psychologiczne i rehabilitacja. W programie
terapeutycznym przewidziane jest prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą WTZ. Terapia zajęciowa odbywa się w grupach pięcioosobowych w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno-rękodzielniczej, techniczno-stolarskiej,
artystycznej, komputerowo-poligraficznej, krawieckiej.

POWIAT OPOCZYŃSKI

usługą deromosmetyczną. Produkty te nie zawierają sztucznych barwników ani substancji zapachowych, nie zawierają konserwantów, które są najczęstszymi składnikami uczulającymi i podrażniającymi skórę (parabeny, itp.), nie zawierają surowców
wytwarzanych z ropy naftowej lub jej pochodnych, nie zawierają olejów silikonowych, glikoli, są pozbawione zbędnych, obciążających skórę substancji zagęszczających i stabilizujących, są wydajne i skuteczne, a przede wszystkim są hipoalergiczne
i bezpieczne dla skóry.
W ramach działalności gospodarczej również zajmujemy się wynajmem Sali szkoleniowej.
W ramach pozyskanych środków z EFS organizujemy szkolenia połączone z płatnym
stażem dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Współpracujemy z samorządem lokalnym, instytucjami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi lokalnymi a także z innych województw.
W partnerstwie realizujemy projekty z EFS skierowane do różnych grup społecznych.
Członkowie naszej spółdzielni uczestniczą w szkoleniach, konferencjach a tym samym
podnoszą swoje kompetencje. Bardzo aktywnie włączają się w działania spółdzielni
i godnie reprezentują w środowisku lokalnym.
Spółdzielnia poprzez swoje działania na dobre zakorzeniła się w świadomości społeczności lokalnej. Jest równorzędnym partnerem dla lokalnego biznesu, instytucji
samorządowych czy organizacji pozarządowych.
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Fundacja „INTERREGION” IOWR
– Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”
ul. Sobieskiego 1, 26-300 Opoczno
(44) 755 52 11
www.interregion.org
e-mail:biuro@interregion.org

Krótki opis działalności:
Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie rozpoczęło swoją działalność 3 sierpnia 2009 r. CIS „Zielone Światło” w Opocznie jest przede wszystkim
przedsięwzięciem edukacyjnym, w którym osoby wykluczone z powodu długotrwałego bezrobocia, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i spotkaniach
integracyjnych, uczą się zachowań społecznych i ekonomicznych, przygotowując się
do pracy na otwartym rynku. Zatrudnienie socjalne, jakim objęci są uczestnicy nie
jest pracą zarobkową, ale aktywnością, dzięki której osoba wykluczona zdobywa
umiejętności zawodowe, odzyskuje godność i wiarę w siebie.
Opis usług/produktów:
Reintegracja społeczna, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu.
Zajęcia te mają na celu kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Uczestnicy uczą się efektywnego i aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności autoprezentacji i pisania dokumentów aplikacyjnych, planowania życia i zaspokajania
potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia i utrzymania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej, uczenie się umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi
środkami pieniężnymi.
Część teoretyczna pracy z uczestnikami CIS odbywa się w formie wykładów lub pracy
indywidualnej.
Każdy uczestnik zajęć w CIS bierze udział w zajęciach w następującym schemacie:
I i II etap obejmuje stałe angażowanie uczestników do prac porządkowych i gospodarczych na rzecz mieszkańców Gminy Opoczno i na rzecz instytucji współpracujących oraz odbywa praktyki szkoleniowe u wybranych pracodawców umożliwiające
nabycie nowych kwalifikacji tj. pracownik magazynu, pracownik gospodarczo-porządkowy, pracownik hali produkcyjnej, 1 uczestnik odbywa szkolenie z zakresu obsługi sprzętu nagłośnieniowego w ramach przekwalifikowania zawodowego, a także
prezentację zaangażowania potencjalnego pracownika w wykonywanie swoich obowiązków, co stwarza szansę na zdobycie zatrudnienia.
W CIS „Zielone Światło” utworzone są następujące warsztaty: Warsztat Aktywizacji,
Warsztat Porządkowo-Usługowy, Warsztat Gospodarczy, Warsztat EkologicznoGospodarczy.
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Fundacja „OSTOJA”
im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
ul. Westerplatte 2, 26 – 300 Opoczno
tel.: 44 755 60 16, 505 451 493
sds_opoczno@wp.pl

Opis usług/produktów:
Fundacja „OSTOJA” prowadzi Jadłodajnie oraz Bufet w Szpitalu. Wytwarzamy wyroby garmażeryjne, gotujemy obiady domowe, które sprzedajemy na miejscu i dostarczamy do domu klienta oraz różnych instytucji. Organizujemy również przyjęcia
okolicznościowe. Prowadzimy nieodpłatnie wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
(łóżka, wózki, balkoniki i inne). Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób ze schorzeniami typu A B C, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku
do piątku w godz. 730 – 1530 w 9 pracowniach naszego ośrodka. W ramach terapii
zajęciowej podopieczni wykonują prace z różnych dziedzin: rękodzieła, malarstwa,
sztuk plastycznych. Uczestnicy zajęć mają również możliwość rozmowy z psychologiem, pedagogiem, poradnictwa socjalnego i pomocy pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. W ramach treningu kulinarnego uczestnicy przygotowują gorący posiłek dla
wszystkich podopiecznych, natomiast w ramach treningu spędzania czasu wolnego
organizowane są wycieczki, wyjazdy do kina, ogniska i wiele innych atrakcji. Na
podstawie umów z Federacją Banków Żywności w Łodzi prowadzimy Magazyn Żywności Unijnej w ramach programu „FEAD” Żywność dla najuboższej Ludności Unii Europejskiej. W roku 2016 pomocą obejmujemy 5 tyś. osób z powiatu Opoczyńskiego.

POWIAT OPOCZYŃSKI

Krótki opis działalności:
Fundacja „Ostoja” została założona w 2004 r., ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i najuboższym z całego Powiatu Opoczyńskiego. W trakcie swojej działalności Fundacja otworzyła: Środowiskowy Dom Samopomocy, który funkcjonuje od
grudnia 2006 r.; Magazyn Żywności od 2004 r. przy współpracy z Bankiem Żywności
w Łodzi; Działalność Gospodarcza: Jadłodajnia, Bufet w szpitalu.
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POWIAT PABIANICKI

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
w Pabianicach Klub Integracji Społecznej
ul. Partyzancka 31, Pabianice 95-200
tel. 42 215-42-11, fax: 42 227-10-80
opiispab@wp.pl
www.opiis.com.pl

Krótki opis działalności:
Klub Integracji Społecznej istnieje od 2004 roku, a 13.03.2013 został wpisany do
rejestru KIS-ów prowadzonego przez WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO. Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do: osób bezrobotnych klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej; osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cele Klubu Integracji Społecznej: 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.
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Opis usług/produktów:
Czym się zajmujemy? Pomagamy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list
motywacyjny). Przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczymy metod aktywnego
poszukiwania pracy. Budujemy motywację do znalezienia pracy. Współpracujemy z PUP
realizując PROGRAM PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH oraz PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA. Udostępniamy aktualne oferty kursów i szkoleń podnoszących lub
uzupełniających kwalifikacje. Współdziałamy z innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową (m.in. firmy pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe).
Zajęcia w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ obejmują spotkania: indywidualne (zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne); grupowe (szkolenia
zawodowe, BHP, grupy wsparcia i samopomocowe).
Realizowane projekty KIS:
1. „Prace społecznie użyteczne – dobra praktyka samorządu gminy” 2006 rok
2. „Organizacja prac społecznie użytecznych – wzorce” – wizyta studyjna dla przedstawicieli Gmin z województwa łódzkiego 2006 rok
3. „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” 2007 rok
4. „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie
użytecznych” 2008/2009 rok
5. „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”
2009 rok
6. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” 2010/2011
7. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” 2013/2014
8. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016.
W roku 2008 KIS został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dobre praktyki aktywnych form pomocy”. Klub Integracji Społecznej zaprasza od pon.
do pt. w godz. 8.00-16.00.

Warsztat Terapii Zajęciowej Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej w Pabianicach
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
42 213-91-00, 608-219-556
wtzpabianice@gmail.com

Opis usług/produktów:
W ramach terapii zajęciowej powstają następujące wyroby: maskotki, poduszki,
woreczki, obrusiki i serwetki, rękawice kuchenne, stroje na występu artystyczne, kosmetyczki, poszewki na podkoszulki, torby, ozdoby okolicznościowe, wyroby z filcu
(pudełka, ozdoby na piku, biżuteria, etui), wyroby z drewna – skrzyneczki (różne
rozmiary), pudełka na chusteczki, postaci z drewna (aniołki, postacie z bajek, tabliczki, koty itp.), elementy na piku, dekoracje świąteczne, pojemniki, ramki do zdjęć,
wyroby ze sznurka – makramy ścienne, butelki oklejane kolorową włóczką, obrazki
z kolorowej włóczki lub rozplecionego sznurka, kwietniki, obrazy malowane techniką
akrylową i olejną na płótnie, technika akwarelowa na papierze, obrazy z kordonka
biżuteria, wyroby z gliny, ręcznie malowane prace na szkle i technika decoupage
(wazony, witraże, słoiki, butelki), ozdoby świąteczne, stroiki, wianuszki, wyroby z ceramiki, kartki okolicznościowe.

POWIAT PABIANICKI

Krótki opis działalności:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach powstał w 1996r. i adresowany jest do
osób niepełnosprawnych, głównie niepełnosprawnych intelektualnie. Celem placówki
jest stwarzanie osobom z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
– na miarę ich indywidualnych możliwości. Warsztat jest placówką pobytu dziennego.
Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa, odbywająca się od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30 – 15.30 w 5-cio osobowych grupach
w 7 pracowniach (komputerowa, krawiecka, stolarska, artystyczna, plastyczna, gospodarstwa domowego i makramy). Prowadzona jest również muzykoterapia i rehabilitacja.
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Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
(42) 211 16 42
office@zgoda.pl
www.zgoda.pl

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia od 64 lat jest producentem środków ochrony indywidualnej. Produkowane wyroby posiadają wymagane dla środków ochrony indywidualnej znak CE.
Wdrożone w Spółdzielni systemy Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-N 18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005
gwarantują wysoką jakość, estetykę i walory użytkowe wyrobów. Obok działalności
gospodarczej przedsiębiorstwo prowadzi szeroką działalność społeczną i rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy Spółdzielni funkcjonuje Warsztat
Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników – osób ciężko poszkodowanych.
Opis usług/produktów:
Spółdzielnia jako producent wyrobów włókninowych posiada w swojej ofercie: półmaski filtrujące w klasie P1, P2, P3; filtry w klasie P2 i P3; wyroby konfekcyjne – bielizna zawodowa; odzież ostrzegawcza (kamizelki, szelki); rękawice ochronne; skarpety przemysłowe; sorbenty syntetycznych polipropylenowych.
Ponadto NZOZ Spółdzielni świadczy usługi w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Rehabilitacji oraz Psychiatrii.
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POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział
Terenowy w Radomsku
ul. Kopiec 17, 97-500 Radomsko
(44) 738-18-16, (44) 683-51-39
chsdradomsko@wp.pl
www.chsd.radomsko.pl

Krótki opis działalności:
Organizacja pozarządowa pożytku publicznego, jeden z oddziałów Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach (KRS 0000087073). Organizacja
działa w Radomsku od 2003 r., prowadzi WTZ-y (od 2003 r.), CIS-y (od 2009r.), Hostele dla Bezdomnych (od 2003r.), wydawanie odzieży, żywności. Realizujemy zadania publiczne polegające na pomocy osobom potrzebującym (wydawanie odzieży,
sprzętu rehabilitacyjnego) w Piotrkowie Trybunalskim.
Opis usług/produktów:
W ramach WTZ sprzedajemy wyroby wykonane ręcznie przez uczestników w czasie kiermaszy wyrobów w różnych częściach miasta w czasie imprez integracyjnych.
W ramach Centrum Integracji Społecznej prowadzimy renowację używanych mebli,
odzieży, pościeli oraz sprzedaż tych wyrobów w punkcie sprzedaży w Radomsku.
Wydajemy nieodpłatnie używaną odzież i sprzęt rehabilitacyjny w Radomsku i Piotrkowie dla osób prywatnych, które są w potrzebie, oraz dla instytucji, które pomagają
potrzebującym.

34

35

POWIAT RAWSKI

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna
„Nadzieja i Praca”
ul. Katowicka 24 E, 96-200 Rawa Mazowiecka
(46) 814 26 19
www.spoldzielniarawa.pl

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia świadczy usługi: ogólnobudowlane: wykończeniowe, elektryczne, hydrauliczne, gazowe, porządkowe, pielęgnacji terenów zielonych, gastronomiczną.
Przy Spółdzielni działa Zakład Aktywności Zawodowej który zajmuje się pracą wytwórczą/rękodziełem.
Opis usług/produktów:
Oferujemy usługi: elektryczne (instalacja i konserwacja), hydrauliczne C.O., wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe (kotłownie gazowe, olejowe oraz na opał stały),
instalacje wentylacyjne, rekuperacja, kolektory, ogólnobudowlane, remontowe i wykończeniowe, układanie glazury i terakoty, pielęgnacja terenów zielonych, sprzątanie oraz utrzymanie czystości, usługi cateringowe, administrowanie słupami ogłoszeniowymi w Rawie Mazowieckiej.
Wyodrębniona jednostka Spółdzielni produkuje wysokiej jakości wyroby rękodzieła artystycznego posługując się różnymi technikami plastycznymi m.in. decoupage,
ręczne malowanie, struktura. Oferujemy także: renowację starych przedmiotów (meble, zegary, ceramika, ramy), malowanie na tkaninach (zasłony, sukienki, koszulki,
obrusy, bieżniki itp.) oraz artystyczne malowanie ścian (postaci z bajek, motywy
kwiatowe itp.).
Wszystkie wyroby wykonywane są nieszkodliwymi materiałami bezpiecznymi dla
zdrowia. Zakład wykonuje także indywidualne projekty/zamówienia klienta.
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POWIAT SIERADZKI

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Sieradzu
ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz
tel.: 784-642-182
sieradz@ptsr.org.pl, sieradz.ptsr.org.pl

Krótki opis działalności:
Organizacja pozarządowa pożytku publicznego, jeden z oddziałów Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Organizacja działa w Sieradzu od 2007 roku,
oferuje osobom niepełnosprawnym szeroko rozumianą rehabilitację domową, asystentów osoby niepełnosprawnej, psychologów. Do ważnych zadań realizowanych
przez Towarzystwo należy uświadamianie własnej wartości i przyuczanie do samodzielnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu.
Opis usług/produktów:
W ramach rehabilitacji prowadzone są również treningi manualne, malarstwo, wyroby ze skóry - kwiaty, biżuteria, obrazy. Spotkania integracyjne pomagają w komunikacji społecznej a wyjazdowe warsztaty dają radość i możliwość poznania naszego
kraju a przede wszystkim wyjście z domu.
Wszystkie te formy pomocy są realizowane dzięki pozyskiwaniu środków dotacyjnych.
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POWIAT TOMASZOWSKI

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
ul. Warszawska 95/97, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax 44 725 93 91
e-mail: wtzfarbiarska-tm@wp.pl

Krótki opis działalności:
Placówka wykonuje rehabilitację społeczną i zawodową. Pomoc realizowana jest poprzez terapię zajęciową oraz zajęcia ruchowe, ogólno-usprawniające, komunikację
społeczną i terapię psychologiczną. Zajęcia w WTZ prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. Działalność WTZ jest działalnością
o charakterze niezarobkowym.
Opis usług/produktów:
Usługi dla osób niepełnosprawnych: organizacja czasu wolnego, rekreacja oraz terapię przez pracę o różnym charakterze.

Fundacja Społeczna „RAZEM”

ul. Polna 56a, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax: 44 724 76 54; 509-449-414
www.fundacja-razem.org, wtz.razem@vp.pl
Krótki opis działalności:
Fundamentalnym zadaniem fundacji jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych,
w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Fundacja działa w szeroko pojętej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz koncentruje się na działaniach
zmierzających do przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, pomocy osobom, które
żyją w ubóstwie itp.
Opis usług/produktów:
Wytwory uczestników WTZ, przede wszystkim rękodzieło artystyczne.
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Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”
ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów
tel./fax: (62) 78 16 212, tel.: (62) 76 07 307
e-mail:biuro@zazwieruszow.org.pl

Krótki opis działalności:
Zakład Aktywności Zawodowej powstał 24 października 2014 roku jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”
w Wieruszowie. Od 1 grudnia 2014 roku rozpoczęło pracę 41 osób. 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. Naszą ofertę realizujemy w działach: drukarsko-introligatorsko-rękodzielniczym, ceramicznym, usług zleconych i konfekcjonowania.
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Opis usług/produktów:
Oferujemy do sprzedaży wyroby: ceramiczne i rękodzielnicze.
Realizujemy 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 naszych klientów trafiają m.in.
kartki, stroiki okolicznościowe i inne wyjątkowe produkty.
Dział ceramiczny zajmuje się tworzeniem produktów zarówno użytkowych jak i artystycznych. W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju patery, misy, anioły, odlewy
gipsowe itp. Wykonujemy również donice, które sprzedawane są na rynku niemieckim. Wyroby wykonywane są ręcznie z gliny i gipsu przez osoby niepełnosprawne.
Usługi z zakresu niszczenia dokumentów realizujemy 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 wyrobów meblowych, dziewiarskich i nośników informacji (płyty CD, DVD).

POWIAT ZGIERSKI
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Klub Integracji Społecznej (KIS)
przy Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS)
ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
(42) 712 16 11 wew. 34 lub 35, (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, które nierozwiązane mogą doprowadzić do inkluzji społecznej. Realizując reintegrację społeczną i zawodową wspieramy w bardziej
odważnym poruszaniu się na rynku pracy, w budowaniu wyższej samooceny, tak aby
nasi uczestnicy nie obawiali się ubiegać o stanowiska pracy i śmielej prezentowali
swoje umiejętności oraz kompetencje.
Opis usług/produktów:
Uczestnictwo w programie Klubu Integracji Społecznej (KIS) poparte jest zawarciem
kontraktu socjalnego pomiędzy klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (OPS), Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (PUP), a pracownikiem
socjalnym OPS.
Program reintegracji zawodowej realizujemy we współpracy z PUP, podmiotami ekonomii społecznej (PES).
Bezrobotnych uczestników KIS zakwalifikowanych do II profilu pomocy przez PUP angażujemy do prac społecznie użytecznych (PSU) – od dnia skierowania przez urząd
pracy.
Propagujemy możliwość udziału w giełdach pracy organizowanych przez PUP. Giełdy odbywają się w siedzibie KIS.
Proponujemy uczestnictwo w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
takich które wpisują się w ramy reintegracji społeczno – zawodowej. Wtedy organizujemy spotkania informacyjne, współuczestniczymy w rekrutacji do tych projektów.
W programie reintegracji społeczno - zawodowej biorą udział wszystkie osoby skierowane do KIS oraz zgodnie z diagnozą i według potrzeb osoby z otoczenia społecznego.
W ramach zajęć grupowych lub/i sesji indywidualnych prowadzimy poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe.
Podczas edukacyjnych zajęć grupowych realizujemy program w obszarze komunikacji społecznej.
W ramach sesji indywidualnych prowadzimy edukację nt. uzależnień i wybiórczo terapię uzależnień. W zależności od diagnozy, potrzeb i oczekiwań - kierujemy do
placówek specjalizujących się w leczeniu osób uzależnionych
i współuzależnionych.
W utworzonej przez osoby uczestniczące w KIS oraz osoby z ich otoczenia społecznego (dzieci, współmałżonków, partnerów, inne osoby wspierające uczestnika KIS)
grupie samopomocowej przeprowadzane jest wsparcie i motywacja do działań usamodzielniających w życiu, budowana jest sieć kontaktów społecznych.
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Organizujemy wyjazdy integracyjne, zapewniamy udział w lokalnych działaniach
środowiskowych.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach w KIS zapewniamy 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;
• napisanie listu motywacyjnego – dlaczego mają wybrać mnie do pracy?

ul. Jedlinowa 42/44, 95-073 Jedlicze A
(42) 717 91 67 wew. 152
mail: zdrowa kuchnia@tpn.org.pl

Krótki opis działalności:
Od 20 lat TPN wdraża programy aktywności zawodowej dla osób chorujących psychicznie. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu od 01 lipca 2013 r. otrzymaliśmy status Zakładu Aktywności Zawodowej. Prowadzimy działalność o charakterze usługowym, w ramach której świadczymy usługi gastronomiczne i cateringowe,
a także działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej dla pracowników
niepełnosprawnych zatrudnionych w placówce.
Opis usług/produktów:
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze gastronomicznej: imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji, bankietów i kolacji integracyjnych, firm i instytucji oraz
zielonych szkół.
Dodatkowo w ramach współpracy z sąsiadującym Ośrodkiem Szkoleniowym KŁOS
możemy zaoferować bazę noclegową.

POWIAT ZGIERSKI

Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
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Owocni Spółdzielnia Socjalna

ul. Sikorskiego 45/49 lok 15, 95-015 Głowno
www.owocni.org

Krótki opis działalności
Jesteśmy Spółdzielnią Socjalną, która cały czas udowodnia, że współpraca, gra zespołowa do wspólnej bramki, zaufanie, uczciwość i zaangażowanie mają głębszy
sens. Wyciskamy „wyższą jakość”, wznosząc się na wyżyny swojej aktywności, bezsilności i poczucia humoru. Jako świadomi producenci, propagujemy idee ekonomii
społecznej – Owocny Ruch, budując świadomą, aktywną i wrażliwą społeczność wokół naszych działań i produktów.
Opis usług/produktów:
Tłoczymy i sprzedajemy unikatowe, naturalne, wyciskane soki – bez wody, cukru, dodatków konserwujących. Wzbogacone o witaminy i mikroelementy. Tyle co dała sama
natura. Wyciskamy i sprzedajemy świeże soki jedno i wieloskładnikowe, będące produktem naturalnym, w 100% wegańskim. Tworzymy smaki na zamówienie klienta.
Organizujemy juice bar i catering sokowy na konferencjach, eventach i imprezach okolicznościowych, wyciskając na miejscu świeże soki na życzenie.

Centrum Integracji Społecznej (CIS) – podmiot zewnętrzny
realizacja zadań na podstawie umowy zawartej
z wykonawcą przez Gminą Aleksandrów Łódzki
ul. Warszawska 10, 95-070 Aleksandrów Łódzki
(42) 712 16 11, (42) 613 13 35

Krótki opis działalności:
Zatrudnienie socjalne, warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych,
sesje indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, zajęcia
z trenerem pracy, instruktorem zawodu, kursy i szkolenia przysposabiające do czynności zawodowych.
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Opis usług/produktów:
Organizacja zatrudnienia socjalnego u pracodawcy, przeprowadzenie sesji indywidualnych, warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje społeczno-zawodowe, przeprowadzenie kursów przysposabiających do wykonywania czynności zawodowych.

Ośrodek Szkoleniowy „KŁOS”

ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki
(42) 717 6371
klos@klos.org.pl
www.klos.org.pl

Opis usług/produktów:
Baza noclegowa – posiada 11 komfortowo urządzonych pokoi z 27 miejscami noclegowymi. Każdy pokój posiada w standardzie łazienkę, bezprzewodowy dostęp do
Internetu oraz telefon.
Zaplecze szkoleniowo-konferencyjne – posiada dwie kompleksowo wyposażone sale
pozwalające na profesjonalne zorganizowanie pokazów, kursów, szkoleń, spotkań
biznesowych, a także imprez integracyjno-szkoleniowych. Sale mogą pomieścić od
25 do 45 osób. Na wyposażeniu każdej z sal jest: bezprzewodowy dostęp do internetu, projektor multimedialny, ekran, flipchart plus komplet flamastrów oraz nagłośnienie.
Obsługa gastronomiczna – oferuje całodzienne wyżywienie –śniadania w formie
bufetu, obiady i kolacje przygotowywane zgodnie z ustalonym menu (posiłki wegetariańskie i wegańskie oraz diety specjalne dostosowane do indywidualnych potrzeb
gości). W trakcie szkoleń czy zjazdów organizujemy przerwy kawowe. Na życzenie
możliwe jest przygotowanie eleganckiej kolacji, wystawnych przyjęć, bankietów lub
ognisk.
Obsługa cateringowa – zapewnia kompleksową obsługę cateringową grup szkoleniowych, konferencji i bankietów. Potrawy przygotowywane są zawsze ze świeżych
produktów, transportowane z zachowaniem procedur HACCP. Zorganizuje lunch,
przerwę kawową, bufet zakąskowy czy uroczystą kolację, dbając o wysoką estetykę
podawanych dań, jakość zastawy i wygląd stołów bankietowych. Profesjonalnie zrealizuje zamówienia cateringowe we wskazanym miejscu, bądź wykorzystując 2 sale
bankietowe zlokalizowane na terenie Ośrodka Szkoleniowego KŁOS.
Organizuje również przyjęcia rodzinne (komunie, chrzciny, jubileusze, imieniny itp.).
Jazdy konne – dla klientów indywidualnych przygotowana jest atrakcyjna oferta
nauki jazdy konnej i doskonalenia umiejętności hippicznych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
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Krótki opis działalności:
Ośrodek Szkoleniowy KŁOS prowadzi działalność w zakresie organizowania: szkoleń
firmowych, spotkań plenerowych, imprez okolicznościowych oraz obsługi cateringowej firm, instytucji i osób prywatnych. Ośrodek udostępnia sale i sprzęt niezbędne
do prowadzenia szkoleń, organizacji spotkań integracyjnych lub imprez okolicznościowych. Dysponuje dwoma salami bankietowymi, rozległym terenem z zadaszonym
miejscem na organizację imprez plenerowych, miejscem na ognisko. Ośrodek znajduje się w cichej, czystej okolicy, na skraju dużego kompleksu lasów grotnickich.
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Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących
na Padaczkę – Oddział Łódzki

Siedziba: ul. Sikorskiego 30/62, 95 - 035 Ozorków,
Miejsce prowadzenia działalności: ul. Kościuszki 31, 95 - 035 Ozorków,
Tel./Fax 42 277 17 73,
biuro@pslcnp.pl,
www.pslcnp.pl

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. Prowadzimy szerokie wsparcie medyczne, terapeutyczne, informacyjne, edukacyjne, rzeczowe dla swoich podopiecznych, ich rodzin oraz dzieci, młodzieży i osób starszych. Realizując swoje cele
statutowe aktywnie współpracujemy 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.
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Opis usług/ 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

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Aleksandrowie Łódzkim
1 Maja 43/47 95-070 Aleksandrów Łódzki,
tel.: 42 712 16 17, 781 977 369,
zk.aleksandrowlodzki@psouu.org.pl

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.
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• 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.

Opis usług/produktów:
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
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Warsztat Terapii Zajęciowej
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zgierzu

ul. Chełmska 42/42a, 95-100 Zgierz
tel.: 42 716 67 87
e-mail:psouu@miasto.zgierz.pl; www.psouu.miasto.zgierz.pl
Krótki opis działalności:
WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe - niepełnosprawne
intelektualnie. Celem WTZ jest przygotowanie młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do pełnego, samodzielnego
i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Tworzenie umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. poprzez rozwijanie:
• umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich sprawach,
• umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych,
• podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy.
Opis usług/produktów:
WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii w zakresie:
terapia zajęciowa w pracowniach: komputerowo-poligraficznej, plastycznej, technicznej, rękodzieła, umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego.
Dodatkowe formy wsparcia: rehabilitacja ruchowa – zajęcia ogólnorozwojowe, nauka pływania i zajęcia sportowe na basenie, gra w tenisa stołowego, zajęcia lekkoatletyczne; zajęcia muzykoterapeutyczne – teatralne, muzyczne; zajęcia logopedyczno-edukacyjne i psychoterapeutyczne; działalność integracyjno-kulturalna;
opieka medyczna i socjalna.
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FUNDACJA 2035

ul. Srebrna 11 lok.7, 91-316 Łódź
Tel.603-866-547
fundacja@2035.pl
www.2035.pl
Krótki opis działalności:
Nasza misja to „Obywatelskie społeczeństwo przyszłości, budujemy dziś pamiętając
o wczoraj”. Prowadzimy działania edukacyjne, motywujące i aktywizujące, adresowane głównie do osób 50+, dotyczące wyzwań społecznych wynikających z prognoz
demograficznych. Realizujemy projekty dot. partycypacji obywatelskiej osób 60+
oraz przystosowywania przestrzeni publicznej do specyfiki potrzeb seniorów, finansowane z programu rządowego ASOS, wspieramy edukacyjnie powstawanie gminnych i miejskich Rad Seniorów, współpracujemy z UM Łodzi (prowadzimy edukację
cyfrową 60+), współpracujemy z Radą Polityki Senioralnej przy MPiPS.

Opis usług/produktów:
• Edukacja cyfrowa 50+: cykl 8 warsztatów (16 godz.) zajęć komputerowych dla
seniorów,
• Edukacja Pro Age dla profesjonalistów: cykl 4 warsztatów z zakresu wiedzy gerontologicznej i praktycznych umiejętności pracy z osobami starszymi (12 godzin dla
osób pracujących z osobami 60+),
• Edukacja Pro Age: 1 wykład i warsztat (4 godz.) dotyczący edukacji do starości,
dostosowany do odbiorców – dla dzieci, młodzieży, dorosłych, opiekunów osób
starszych (wyzwania demograficzne, starzenie się w zdrowiu i samodzielności,
współpraca międzypokoleniowa, nowoczesny wizerunek osoby starszej i oferty
aktywności ),
• Gerontotechnologie: konsultacje, badania (projekty, ankiety, testy itp.),
• Usługi promocyjne: przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
zwłaszcza z zakresu działań, produktów i usług dla osób 50+,
• Warsztaty dla Rad Seniorów – oferta dla samorządów i organizacji seniorskich:
wsparcie edukacyjne z zakresu kompetencji członków Rad Seniorów oraz powoływania gminnych i miejskich RS (cykl: 2 warsztaty x 8 godzin),
• Partycypacja obywatelska 60+: oferta dla samorządów i organizacji seniorskich:
2 rodzaje cykli warsztatowych nt. narzędzi partycypacji obywatelskiej osób starszych (1 cykl 16 godzin),
• Turystyka Pro Age: organizacja wycieczek, wydarzeń, spotkań, study tour, dedykowanych osobom 50+,
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Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
a-m-z@wp.pl

Opis usług/produktów:
1. Warsztaty systemu TeTa Tadeusza Niwińskiego:
ABC SUKCESU – warsztaty poświęcone rozwojowi osobowości i nadawaniu kierunku własnemu życiu (teoria i ćwiczenia).
Mój Sukces – dwudniowe warsztaty doskonalenia umiejętności rozwiązywania własnych wyzwań życiowych.
Nasz Sukces – dwudniowe warsztaty uczące współdziałania, budowania zdrowych
relacji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Diamentowe JA – czterodniowe, intensywne warsztaty dla osób, które osiągnęły
sukces, ale chcą odnaleźć brakujące do pełnego zadowolenia z życia ogniwo lub
odkryć w sobie więcej diamentów. Koncentrują się na odkrywaniu własnego potencjału i radzeniu sobie z przeciwnościami losu.
Kurs Liderów – składa się z trzech 5-dniowych etapów. Zaprojektowany jest z myślą o ludziach, którzy chcą zostać Liderami Własnego Życia. Jest także cennym
doświadczeniem dla osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności przywódcze.
Kolejne etapy to: niezależność – przygotowuje do zrozumienia jak korzystać z siły
wolności i odpowiedzialności; współzależność – umożliwia poznanie mechanizmów, na których opierają się kontakty osobiste i zawodowe, pomaga zrozumieć
jak tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi; samorealizacja – zawiera
ćwiczenia, które pomagają odnaleźć swoje pasje i dotrzeć do źródeł wewnętrznej
mądrości i siły tak, by zaprojektować własną, szczęśliwą przyszłość.
Jest też możliwość organizacji kursów zaprojektowanych na specjalne potrzeby
grupy.
2. Organizacja i prowadzenie spotkań, debat, dyskusji (różne tematy, różne grupy
odbiorców)
3. Opracowywanie i przygotowanie do druku publikacji.
4. Wsparcie dla nowych organizacji społecznych oraz tych które chcą zwiększyć aktywność swoich członków (tworzenie mapy zasobów i potrzeb, opracowanie planu
działania, pomoc w przygotowaniu projektów).

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Prowadzimy warsztaty systemu TeTa, które uczą przejmowania odpowiedzialności za
własne życie, panowania nad emocjami, rozwiązywania konfliktów, stawiania i skutecznego realizowana celów, współpracy na zasadzie wygrana- wygrana.
Zakładamy i prowadzimy Kluby Sukcesu, w których można ćwiczyć praktycznie umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze.
Dzielimy się wiedzą poprzez: publikacje (książki, artykuły), organizujemy spotkania,
dyskusje, debaty na ważne tematy, prowadzimy aktywną działalność w Internecie.
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Zakład Aktywności Zawodowej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Mikołaja Gogola 12, 92-513 Łódź
Tel./fax: (42) 673 05 35
e-mail: zaz@zaz.com.pl;
www.zaz.com.pl

Krótki opis działalności
Głównym celem Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest
podniesienie poziomu przygotowania zawodowego i mobilności pracowników niepełnosprawnych.
Wartością i kluczowym zadaniem zakładu jest aktywizacja zawodowa, społeczna i
lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla jak największej liczby niepełnosprawnych pracowników ZAZ. Wszystkie postawione sobie
cele realizujemy zapewniając pracownikom niepełnosprawnym możliwości rozwoju
zawodowego poprzez pomoc w zdobywaniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Priorytetowym zadaniem aktywizacji społecznej jest kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie
wartościami, normami i zasadami, szczególnie uwzględniając umiejętność współistnienia z innymi.
Opis usług/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. Możemy 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).
• unikatowe produkty filcowe tworzone według autorskich projektów. Odkrywamy
współczesne oblicze filcu, a wśród naszych 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. Naszą filcową ofertę prezentujemy na stronie prowadzonego przez nas sklepu internetowego www.filcmania.pl.
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Atutami zakładu jest rzetelny i profesjonalny zespół składający się przede wszystkim
z osób niepełnosprawnych. Nie boimy się nowych lub nietypowych zleceń, a wszystkie
prace wykonujemy z sercem i pasją. Działamy bez zbędnego pośpiechu, ale z dbałością o szczegóły i jakość wykonania.

Fundacja Bo Ja Kocham Psy
ul. Gdańska 54, 90-613 Łódź
609-339-444, 504-711-359
bojakochampsy.pl

Krótki opis działalności:
Fundacja niesie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, walczy z bezdomnością zwierząt oraz wspieranie wszelkich działań w tym zakresie, ochrania zwierzęta oraz zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działa na rzecz
humanitarnego traktowania zwierząt oraz zapewnienie im dobrostanu, kształtuje
właściwe relacje między człowiekiem a zwierzęciem, prowadzi zajęcia edukacyjne
i pokazy w placówkach oświatowych i innych, mających na celu naukę obcowania ze
zwierzętami, edukację w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz integrację,
prowadzi kampanie promocyjne i szkoleniowe.

BIOS AMIGOS FUNDACJA

Krótki opis działalności
Fundacja Bios Amigos działa na terenie Łodzi od 2013 r. Jej celem jest promowanie
postaw związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem, podnoszenie świadomości w zakresie etycznej i odpowiedzialnej konsumpcji, popularyzacja wiedzy dotyczącej problematyki żywnościowej, ekologii i dobrostanu zwierząt.
Opis usług/produktów:
Do tej pory realizowaliśmy w Łodzi m.in.: warsztaty promujące kuchnię roślinną, zarówno
w Łodzi, jak i poza miastem (Warmia, Beskidy), warsztaty rozwojowe dla aktywistów ekologicznych, cykl działań na rzecz ekologicznej polityki miejskiej Miasto, masa, zwierzyna
(warsztaty projektowe na Akademii Sztuk Pięknych i akcja tworzenia budek dla jerzyków
w ramach programu "Mia100 kamienic") oraz seminaria badawczo-upowszechniające
laboratorium Kot Derridy. Prowadzimy także portal Biosamigos.pl, na którym publikujemy wywiady z osobami związanymi z ekologią, prawami zwierząt i zrównoważonym
rozwojem. Obecnie przygotowujemy II edycję festiwalu kulinarnego Zielone Smaki Łodzi.
Zajmujemy się także badaniami i opiniowaniem rozwiązań związanych z odpowiedzialną
konsumpcją, dobrostanem zwierząt (zwłaszcza miejskich) i ekologiczną polityką miejską.

ŁÓDŹ

Sterlinga 17/14, 90-217 Łódź
695 251 522
fundacja@biosamigos.pl
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Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(w skrócie CEiRON)
ul. Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź
Tel. 42-674-44-66 fax.42 674-44-45

Krótki opis działalności
Centrum Edukacji CEiRON powstało w 2002 roku jako Stowarzyszenie pod nazwą
Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON) dla
prowadzenia działalność oświatowej i wychowawczej z wykorzystaniem najnowszej
technologii informacyjnej. Organizujemy zajęcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym.
Od 2006 roku CEiRON rozszerzył swoją działalność o projekty szkoleniowe współfinansowane z EFS w ramach PO KL obejmujące różnorodne kursy w zakresie nabywania nowych umiejętności zawodowych, przekwalifikowywania się, podwyższania już
posiadanych kwalifikacji oraz nabywanie innych umiejętności społecznych pomocnych
w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. Od 2011 roku powołano przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej (KIS).
Jesteśmy również Ośrodkiem prowadzącym szkolenia menedżerskie wg metodologii
The Institute of Leadership and Management (ILM) w zakresie negocjacji i aktywnej
sprzedaży do poziomu Certyfikatu VCC (Negocjacja i Aktywna Sprzedaż), EJL (Logistyka).
Opis usług/produktów:
Współpracujemy z Krajową Jednostką Certyfikującą (National Certification Boad)
Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logisics Association) w zakresie
szkoleń i egzaminów w procesie European Junior Logistician oraz European Senior
Logistician.
Tematyka: organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, warsztaty, indywidualne i
grupowe cykle szkoleniowe dla grup szkoleniowych, osób prywatnych, firm i instytucji
w tym administracji publicznej. Każde szkolenie dostosowujemy do indywidualnych.
Formy wsparcia oraz oferowane usługi obejmują: szkolenia potwierdzone Certyfikatami i podnoszące kwalifikacje, staże i praktyki zawodowe u pracodawców, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej składające się z bloków: doradczego, psychologicznego, prawnego oraz indywidualne i grupowe wsparcie psychologa, doradcy
zawodowego, trenera pracy, prawnika, specjalisty ds. współpracy z pracodawcami.
Nasze szkolenia przeprowadzane są w nowocześnie wyposażonych salach (tablice
interaktywne, rzutniki multimedialne, flipcharty). Z uwagi na komfort uczestników oraz
skuteczność kursy prowadzone są w małych grupach (od 3 do 12 osób). Dla wyrównania poziomu szkoleń przeprowadzamy ankietę ewaluacyjną i testy poziomujące i/
lub sprawdzające wiedzę. Uczestnicy szkoleń otrzymują bezpłatnie, profesjonalnie
przygotowane materiały i zestawy ćwiczeń i/lub podręczniki dotyczące tematyki
szkolenia. Współpracujemy z coachami, doradcami zawodowymi, psychologami,
prawnikami, lektorami, trenerami, specjalistami w swojej dziedzinie. Każdy kursant
może otrzymać certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu i poziom zdobytej
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wiedzy. Przygotowujemy do egzaminów i przeprowadzamy egzaminy w zakresie:
ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Informatyczne, TOEIC Bridge, TOEIC Listening & Reading, TOEIC WiDaF, TOEIC WiDaF Basic, TOELF, TPO,TFI, Vocational Competence Certificate
w obszarach: Techniki sprzedaży oraz Negocjacje z elementami NLP oraz European
Junior Logistician, European Senior Logistician.
Organizujemy szkolenia komputerowe: Pakiet biurowy MS OFFICE, projektowanie,
tworzenie, zarzadzanie stronami www (język HTML, JavaScript, Adobe Flash, MySQL,
FTP), grafika komputerowa 2D i 3D – wektorowa, rastrowa, wsadowa (Corel Draw,
Adobe Photoshop, Adobe Flash, 3D StudioMax), sprzedaż internetowa – projektowanie i prowadzenie e-sklepu (programowanie, grafika komputerowa, wykorzystywanie
aplikacji e-sklepu PrestaShop), oraz szkolenia z: Zarządzania kapitałem ludzkim, Budowa strategii marketingowej i konstrukcja efektywnego biznesplanu, Zarządzanie
zasobami własnymi, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych, Komunikacji interpersonalnej, Profesjonalnej obsługi klienta, Marketingu, promocji i sprzedaży, podnoszenie jej efektywności, Sprawnej komunikacji w zespole pracowniczym, Doradztwa
zawodowego i polityki personalnej, Zarządzania czasem, stresem, konfliktem, Stresu
i wypalenia zawodowego, Profesjonalnej obsługi sekretariatu, Przedsiębiorczości
– ABC biznesu, Księgowość, kadry, płace, ZUS.

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Krótki opis działalności:
Naszą misją jest wspieranie osób związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej,
seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej
„łagodnej przemocy”. Ponadto zależy nam również na przełamywaniu kulturowych
stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie.

ŁÓDŹ

ul. Armii Krajowej 62/96, 94-046 Łódź
kontakt@edukabe.pl
http://www.edukabe.pl

Opis usług/produktów:
Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców
i osób z nimi pracujących z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania szeroko rozumianej przemocy. W dużym stopniu koncentrujemy się na przemocy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (cyberprzemocy), lecz zajmujemy się także m. in.
przemocą fizyczną, seksualną.
Działania nasze realizujemy zarówno w formie nieodpłatnej, jak również w ramach
prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
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Zakład Aktywności Zawodowej „Dobry Start”
Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
ul. Krawiecka 10 abc, 91-836 Łódź
Tel.42 616-06-20/42 655-14-07
e-mail: dobrystart@tpn.org.pl; www.tpn.org.pl

Krótki opis działalności:
ZAZ „Dobry Start” TPN jest zakładem o charakterze rękodzielniczym. Zajmuje się
aktywizacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Praca w ZAZ „Dobry
Start” TPN odbywa się w pięciu współpracujących ze sobą pracowniach: malarskiej,
pracowni pracy w drewnie, rękodzielniczej, sklepiku i komputerowej. Pracownicy
zatrudnieni w ZAZ zdobywają doświadczenie zawodowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Otrzymują również dodatkowe wsparcie ze strony psychologa,
pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, pielęgniarki.
Opis usług/produktów:
ZAZ „Dobry start” TPN oferuje:
• Produkty drewniane: skrzynie, kuferki, zegary, tace, chusteczniki, pierścienie na
serwetki, toaletki, skrzynki na wino itp.,
• Unikatowo zdobione meble,
• Renowację mebli,
• Aranżację wnętrz,
• Zdobienie ceramiki: donice, wazony itp.
• Obrazy: reprodukcje znanych malarzy, pamiątki z Łodzi itp.,
• Ozdoby okolicznościowe: wiązanki, kompozycje kwiatowe, stroiki, karty świąteczne,
• Oryginalne pakowanie prezentów,
• Usługi komputerowe: naprawa, konserwacja etc.,
• Usługi stolarskie,
• Usługi rękodzielnicze.
Zapraszamy do odwiedzania naszego sklepiku „Sztuka Rąk”, mieszczącego się w Łodzi przy ulicy Zawiszy Czarnego 22 oraz portalu:
https://www.facebook.com/ZAZ.Dobry.Start.TPN/
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Spółdzielnia Socjalna FADO
Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
Tel.42 674-44-54
biuro@spoldzielniafado.pl
www.spoldzielniafado.pl

Opis usług/produktów:
Zajmujemy się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności
wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Przeprowadzamy audyt: dostępność miejsc, instytucji i urzędów, budynków, pomieszczeń, inwestycji itp., dostępność stron internetowych pod kątem dostępności dla
osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardem WCAG 2.0 (audyt automatyczny,
audyt ekspercki, audyt przeprowadzany przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami).
Dostosowujemy oferty klientów do potrzeb osób niepełnosprawnych np. poprzez
tłumaczenia treści na język migowy, opracowanie napisów na filmach reklamowych
i promocyjnych. Tłumaczymy z języka polskiego na język migowy wszystkie rodzaje
materiałów (filmy, treści stron internetowych, treści ofert handlowych i reklamowych,
raporty, dokumenty, filmy, materiały multimedialne itp.).
Projektujemy i realizujemy filmy reklamowe i promocyjne z uwzględnieniem potrzeb
osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Wykonujemy: nagrania audio różnych dokumentów, materiałów, treści stron internetowych, nagrania z audio deskrypcją, zlecenia dotyczące dostosowania tekstów na
tzw. tekst łatwy.
Prowadzimy szkolenia i warsztaty: w zakresie likwidacji barier architektonicznych,
komunikacyjnych i osobistych, równościowe i antydyskryminacyjne dla różnych grup.

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Naszym zadaniem jest zmniejszanie barier w przestrzeni publicznej i cyfrowej, które
utrudniają codzienne funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zajmujemy się bardzo szeroko rozumianym badaniem i wdrażaniem dostępności wszystkiego, co powinno być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
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Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej
(FAZIS)
ul. Więckowskiego 29, 90-727 Łódź
e-mail: biuro@fazis.org.pl, http://www.fazis.org.pl

Krótki opis działalności:
Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej została powołana w dniu 16
listopada 2003 r. Głównym celem działalności Fundacji jest aktywizacja społeczna
i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2007 Fundacja
uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Środki przekazane w ramach 1%
na rzecz OPP planujemy wykorzystać m.in. na: 1% dla Maluszka – edukacja dla
najmłodszych – wyrównywanie szans dzieci, pomoc osobom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów z różnego rodzaju nałogami oraz zaadaptowaniu się do życia
w Rodzinie i społeczeństwie, pomoc wszechstronną rodzinom uzależnionych, integrację i reintegrację zawodową kobiet, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.
Opis usług/produktów:
Celem Fundacji jest wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagrożonych
pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego i społecznego.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji społecznej, w tym prowadzenie usług psychologicznych,
2. organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych
i edukacyjno-oświatowych,
3. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń
zawodowych,
4. świadczenie poradnictwa zawodowego dla osób z grupy docelowej,
5. udzielanie pomocy prawnej osobom z grupy docelowej,
6. pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób z grupy docelowej,
7. kształcenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym, prowadzeniem terapii
oraz innymi formami pomocy osobom z grupy docelowej,
8. prowadzenie działalności informacyjno-oświatowej oraz wydawniczej w celach
Profilaktycznych.

Spółdzielnia Socjalna „Zamkowa Kraina”

ul. Strycharska 20, Łódź
zamkowakraina@interia.pl tel. 690-072-547,690-072-363
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Krótki opis działalności:
Spółdzielnia nasza prowadzi Klubik Malucha. Zapewniamy dzienną opiekę nad
dziećmi w wieku 1-3 lat. Prowadzimy zajęcia z rytmiki i j. angielskiego. Dzięki niewielkiej liczbie dzieci nasz Klubik zapewnia miłą i kameralną atmosferę.

Centrum Integracji Społecznej MEA
Oddział Fundacji UWOLNIENIE
ul. Więckowskiego 29 lok. 5, 90-727 ŁÓDŹ
poczta@uwolnienie.pl

Opis usług/produktów:
CIS MEA w Łodzi w ramach uczestnictwa oferuje osobą wykluczonym społecznie:
6-cio miesięczny pobyt w CIS zapewniający uczestnikom uzyskanie tytułu absolwenta CIS (z możliwością przedłużenia do 18 m-cy); reintegrację zawodową poprzez
organizowanie kursów przygotowujących do wykonywania zawodów deficytowych
na terenie funkcjonowania CIS wraz z zapewnieniem zatrudnienia socjalnego bezpośrednio u pracodawców na stanowisku pracy podnoszące praktyczne umiejętności
uczestników; reintegrację społeczną realizowaną poprzez realizację treningów miękkich; spotkań integracyjnych (święta; wyjścia kulturalne) oraz bezpośrednich spotkań
z kadrą CIS – doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem a w razie konieczności terapeutą uzależnień; świadczenie integracyjne płatne raz w miesiącu oparte
na podstawie zasiłku dla osób bezrobotnych; ubezpieczenie nnw; kurs komputerowy
z ukierunkowaniem komputera jako narzędzia poszukiwania lub utrzymania pracy;
jeden ciepły posiłek w dniu uczestnictwa w CIS.
W ramach reintegracji społecznej uczestnicy: rozwijają: umiejętności interpersonalne, umiejętności współpracy w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną, naukę
przyjmowania i dawania informacji zwrotnych; biorą udział w treningach asertywności, kreatywności i twórczości oraz szkoleniach motywacyjnych; uczą się: budowania pozytywnej samooceny, nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy,
zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji przed pracodawcą.

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Centrum rozwiązuje problemy związane z wykluczeniem społecznym oraz ich negatywne konsekwencje poprzez zapewnienie pomocy tym, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2011 roku Fundacja UWOLNIENIE uzyskała status Centrum Integracji Społecznej na okres do dnia 31 grudnia 2016
roku.
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Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Kopcińskiego 54, 90-032 Łódź
biuro@lsps.pl, www.lsps.pl

Krótki opis działalności:
W swoich działaniach koncentrujemy się na finansowaniu stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów, przyznajemy dotacje dla szkół na
pomoce dydaktyczne, konkursy, przeglądy i inicjatywy kształtujące postawy dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności prowadzimy Bursę Szkolną oraz organizujemy całoroczną akcję wspierającą Fundusz Pomocy Szkole w postaci "akcji cegiełka".
Opis usług/produktów:
Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole prowadzi Bursę Szkolną, która oferuje miejsca do zamieszkania dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Łodzi.
Bursa Szkolna zapewnia: całodobową fachową opiekę wychowawczą, dobre warunki do nauki, wszechstronne rozwijanie zainteresowań, warunki do uprawiania sportu,
bogate zbiory biblioteczne, całodzienne pełnowartościowe wyżywienie w atrakcyjnych cenach oraz darmowe Wi-Fi.
Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole posiada 160 miejsc dla dziewcząt
i chłopców w pokojach 3 osobowych. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu
całodobowego.
Wychowankowie mogą korzystać z organizowanej na miejscu doraźnej, bezpłatnej
pomocy w nauce udzielanej przez wychowawców i studentów wolontariuszy.
Wychowankowie wpływają na organizację i funkcjonowanie placówki poprzez swoich reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Bursy.

Fundacja Wspierania Działań Twórczych Projekt Magenta
ul. Nawrot 46, 90-014 Łódź
794 990 931
magentapracownia@gmail.com
www.magenta-pracownia.pl

Krótki opis działalności:
Działania plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych.
Wspierania zdolnych i utalentowanych dzieci.
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Opis usług/produktów:
Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży,
Organizacja Eventów, imprez towarzyszących.
Działania animacyjne
Urodziny, imprezy okazjonalne dla dzieci i młodzieży
Kursy rysunku i malarstwa, Kursy grafiki komputerowej.

Fundacja Młodzi Dla Sukcesu
ul. Łąkowa 3/5/D, 90-562 Łódź
biuro@mlodzidlasukcesu.pl
www.mlodzidlasukcesu.pl

Krótki opis działalności:
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, a także dorosłych ze szczególnym
uwzględnieniem kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego, etycznego,
kreatywnego i przedsiębiorczego.
Wierzymy, że rozważnym, spokojnym i wieloletnim oddziaływaniem, można przygotować olbrzymią grupę młodych ludzi do życia w idei społeczeństwa obywatelskiego
i kształtować wartości: przedsiębiorczości, rozwoju osobistego, etyki i odpowiedzialności, współpracy zamiast konkurencji i rywalizacji, lojalności wobec własnego państwa i współobywateli.
Opis usług/produktów:
Zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone przez przedsiębiorców w szkołach i uczelniach wyższych dotyczące przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.
Symulacje ekonomiczne na podstawie gier edukacyjnych.
Kursy rozwoju osobistego.

Klub Integracji Społecznej nr 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Krótki opis działalności:
KIS podejmuje działania aktywizacyjne, wspierające klientów w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy Klubu pomagają klientom indywidualnym w poruszaniu się po rynku pracy, przekazują informacje o aktualnych ofertach pracy, pomagają w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, udzielają informacji o instytucjach pomocowych.
W Klubie prowadzone są również zajęcia grupowe. Są to warsztaty aktywizujące,
integrujące i podnoszące kompetencje społeczne a także warsztaty psychoprofilaktyczne dla osób w kryzysie. Wszystkie działania mają na celu poprawę funkcjonowania i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.
Opis usług/produktów:
KIS nie prowadzi działalności gospodarczej a swoje usługi adresuje do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
Oferowane usługi: warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, warsztaty aktywizujące i integrujące, warsztaty psychoprofilaktyczne dla osób współuzależnionych
i będących w kryzysie, warsztaty plastyczne, warsztaty z ziołolecznictwa i naturoterapii, grupy samopomocowe oraz indywidualna praca z klientem.

ŁÓDŹ

ul. Tybury 16, Łódź 91-016
www.facebook.com/kis.lodz
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Klub Integracji Społecznej, wchodzący w skład
Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Paderewskiego 47, 93-523 Łódź
Tel. (42) 683-48-51
kis.3wps@mops.lodz.pl

Krótki opis działalności:
Otwarcie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2013r.
Specyfiką Klubu Integracji Społecznej jest lokalizacja w jednym miejscu wraz z dwoma
Punktami pracy Socjalnej, co bardzo sprzyja skuteczności kontaktów z przyszłymi klientami.
Celem 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.
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Opis usług/produktów:
W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej ma dostęp do:
• 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 trenie
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 i współuzależnionych);
• warsztaty psychoedukcyjne (trening umiejętności społecznych), rozumiane
jako animacja odbudowywania prawidłowych zachowań prospołecznych,
kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji;
• zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego
to działania ukierunkowane na organizowanie różnorodnych 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, edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej – zakładanie spółdzielni socjalnych;

• kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych projektów;
• udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne, staże), w ramach aktualnie realizowanych projektów.

Fundacja POMOC

ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
tel.: 42 207 28 60, fax: 42 631 00 41,
biuro@gajusz.org.pl, www.pomoc.co
Krótki opis działalności:
Centrum Medyczne PoMoc to specjalistyczne poradnie lekarskie dla dzieci i dorosłych. Wizyty w naszych poradniach są odpłatne. Zysk z działalności Centrum przekazywany jest na potrzeby hospicjów dziecięcych prowadzonych przez Fundację Gajusz. W naszym Centrum Medycznym działają poradnie lekarzy specjalistów (m.in.
Ginekolog, Neurolog, Onkohematolog, Pediatra, Genetycy), poradnia psychologiczna oraz gabinet fizjoterapii.

Spółdzielnia Socjalna Odblask

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia Socjalna ODBLASK prowadzi Arthouse-owe kino BODO. Kino prezentuje filmy studyjne i niezależne. Poza wyświetlaniem filmów kino może zorganizować
imprezę integracyjną, koncert, przedstawienie teatralne. W kinie mogą odbywać
się też nagrania audio, dzięki doskonałej akustyce oraz nagłośnieniu. Poza główną
dzielnością spółdzielnia może nagrywać materiały video.

ŁÓDŹ

ul. Rewolucji 1905 roku nr 78/80, 90-223 Łódź
539-801-858
info@kinobodo.pl
www.kinobodo.pl

Opis usług/produktów:
Spółdzielnia organizuje projekcje filmów, konferencje, imprezy okolicznościowe, nagrania video oraz montaż video.
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Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź
tel. 42 646 76 18, 609 102 535
e-mail: fundacja@csr.org.pl
strona www: www.FundacjaNadzieja.org

Krótki opis działalności:
Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” to organizacja, która od 2005 r. pomaga osobom potrzebującym w województwie łódzkim. Swoją misję realizuje we współpracy
m.in. z władzami samorządowymi oraz sektorem biznesowym. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który uprawnia do pozyskiwania 1% podatku, ale i zobowiązuje do zachowania podwyższonych standardów sprawozdawczości i przejrzystości w działaniach (w 2015 r. status OPP posiada w Polsce ok. 8 tysięcy organizacji;
liczebność wszystkich organizacji społecznych szacuje się na przeszło 85 tys.). Od lat
wspiera największy Dom Samotnej Matki w Polsce. Fundacja stara się docierać z pomocą do samotnych mam i ich dzieci, rodzin, które mają problemy wychowawcze ze
swoimi pociechami czy par, które zmagają się z trudnościami w komunikacji.
Opis usług/produktów:
Oferta usług społecznych dla potrzebujących:
Pomoc Fundacji polega głównie na finansowaniu sprawdzonych działań, które od lat
służą mieszkańcom województwa. Oferujemy pomoc - poprzez wspieranie Centrum
Służby Rodzinie – w zakresie:
• schronienia i wsparcia dla samotnych rodziców (Dom Samotnej Matki)
• przygotowania do porodu oraz pełnienia ról mamy i taty (Szkoła Rodzicielstwa)
• adopcji (Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny)
• porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych (Poradnictwo)
• trudności wychowawczych ze swoimi dziećmi (Ekstraniania)
• paczek i wyprawek dla matek (Fundusz Ochrony Macierzyństwa)
• warsztatów dialogu dla par (Wieczory dla Zakochanych i Weekendy dla Małżeństw)
• wspólnego spędzania czasu (Łódzkie Dni Rodziny oraz Szopka przy katedrze)
• edukacji i nauki (konferencje).
Oferta usług społecznych dla biznesu:
Pomagamy w kreowaniu marki społecznie odpowiedzialnej firmy. Fundacja, zgodnie
z ustawą, może prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury (zysk przeznaczamy na cele społecznie pożyteczne). Oferujemy:
• Reklamę (PKD 73.1), zwłaszcza internetową, w kanałach komunikacji Fundacji i jej
partnerów w oparciu o umowę sponsoringu: wspierasz naszych Podopiecznych, my
wspieramy Ciebie. Fundacja „Nadzieja” to nie tylko uznana instytucja pomocowa,
ale i grono kilkuset sympatyków naszych działań, darczyńców i interesariuszy. To
oni mogą zapoznać się z reklamą Twojej marki.
Każda darowizna pieniężna lub rzeczowa na rzecz naszych działań umożliwia informowanie swoich klientów o swoim zaangażowaniu dobroczynnym. Niemniej, to
właśnie formuła choćby jednorazowego sponsoringu umożliwia wzmocnienie swojego
wizerunku w najszerszy sposób.
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Klub Integracji Społecznej, wchodzący w skład
Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Księży Młyn 2, 90-345 Łódź
Tel. (42) 255- 82-72; 661-087-472
kis.2wps@mops.lodz.pl

Opis usług/produktów:
W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej ma dostęp do:
• 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 korzystna z INFOKIOSKU (oferty pracy na trenie 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 i współuzależnionych);
• warsztaty psychoedukcyjne (trening umiejętności społecznych), rozumiane jako animacja odbudowywania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania
aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji;
• zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego to
działania ukierunkowane na organizowanie różnorodnych 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, edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
• kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych projektów;
• udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne, staże), w ramach aktualnie realizowanych projektów.

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Otwarcie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w dniu 27 marca 2012r. Lokalizacja
Klubu Integracji Społecznej sprzyja upowszechnianiu szeroko rozumianej kultury oraz
współpracy z organizacjami pozarządowymi, galeriami sztuki, muzeami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Celem 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.
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Fundacja FabLab Łódź

ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź
Tel. 796 043 999
E-mail: kontakt@fablablodz.org
Strona www: http://fablablodz.org
Krótki opis działalności:
Fundacja FabLab Łódź prowadzi otwarty warsztat technologiczny – przestrzeń dedykowaną konstruktorom, inżynierom, artystom, studentom, majsterkowiczom i pasjonatom, w której udostępniamy narzędzia warsztatowe, wspomagamy inicjatywy
technologiczne, projektujemy i wytwarzamy urządzenia, maszyny, prototypy oraz
nietypowe konstrukcje. Wspieramy projekty, prace naukowe oraz działania stymulujące młodych twórców i konstruktorów. Realizujemy projekty edukacyjne i społeczne,
upowszechniające ideę społeczeństwa opartego na wiedzy, nastawione na animowanie społeczności lokalnej, promujące i popularyzujące nauki techniczne oraz nowoczesne technologie. Organizujemy warsztaty, wydarzenia i prezentacje z zakresu
m.in.: elektroniki, robotyki, druku 3D, a także tradycyjnego rzemiosła: konwencjonalnej obróbki drewna i metalu, kowalstwa, spawania, mechaniki silnikowej, czy pszczelarstwa.
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Opis usług/produktów:
W FabLabie w ciągu 3 lat działalności, dzięki wsparciu społeczności, wolontariuszy, wytwórców oraz przedsiębiorstw partnerskich zbudowaliśmy jedno z pierwszych
w kraju otwartych laboratoriów fabrykacji, które umożliwia realizację prototypów,
projektów konstruktorskich, designerskich czy artystycznych, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów oraz różnych metod i technik projektowania, obróbki i produkcji.
Dzięki multidyscyplinarnym stanowiskom nasz warsztat pozwala na realizację wielu
kreatywnych i innowacyjnych przedsięwzięć.
Wykorzystując dostępne narzędzia i zasoby stworzyliśmy przestrzeń dającą możliwość wykonywania prostych prac warsztatowych, drobnych napraw i realizacji konstrukcji, miedzy innymi: form meblarskich, instalacji artystycznych, unikalnych detali
wysokiej precyzji, większych modeli i prototypów z wykorzystaniem technik spawania
i frezowania, a także układów złożonych, mechanizmów sterujących i silnikowych oraz
projektów opracowanych z zastosowaniem najnowszych technologii cyfrowej fabrykacji, jak projektowanie 3D. Specjalnie dla elektroników, programistów
i pasjonatów platform do prototypowania i edukacji, jak Arduino i Raspberry Pi,
stworzyliśmy zaplecze do tworzenia układów sterujących, budowy robotów i naprawy elektroniki.
Użytkownikom FabLabu udostępniamy kilkanaście stanowisk warsztatowych w formule abonamentowej i na zasadach współdzielenia, a są to między innymi: stanowisko

stolarsko-meblarskie, ślusarsko-spawalnicze, tokarskie, 2 stanowiska z frezarkami
CNC, stanowisko laserowe, elektroniczne, druku 3D, modelarskie, krawieckie, foto/
ciemnia oraz stanowiska co-workingowe.
Prowadzimy także działalność w zakresie projektowania, prototypowania i fabrykacji. Możliwości, jakie daje nam wiedza ekspercka i posiadane narzędzia sprawiają,
że możemy podjąć się każdego projektu.
W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej realizujemy szereg warsztatów i kursów z takich dziedzin, jak: programowanie, robotyka, prototypowanie
z drukarką 3D, mechanika silnikowa, lutowanie, ginące pasje i zawody, warsztaty rowerowe, stolarskie, krawieckie, a także animacja rysunkowa i fotografia otworkowa.
Swoje działania kierujemy także do najmłodszych wytwórców, wspierając działania
edukacyjne Inicjatywy Maker Kids World, działającej przy FabLab Łódź, tworzącej
przestrzeń do nauki techniki i technologii dla dzieci i rodziców.
Obok realizacji projektów technicznych i działalności edukacyjnej, ważną część aktywności FabLabu stanowi organizacja wydarzeń i spotkań. Aktywnie uczestniczymy
oraz stymulujemy autorskie wydarzenia kulturalno-techniczne w Łodzi, na terenie województwa łódzkiego oraz całego kraju. Naszym flagowym przedsięwzięciem jest
Noc Wytwórców, czyli otwarte wydarzenie prezentujące osiągnięcia młodych konstruktorów, technikę, sztukę oraz innowacyjne projekty. Organizujemy także pokazy
robotów, konkursy dla projektantów oraz festiwale twórców, artystów i entuzjastów
pod hasłem „Zrób to sam”.

Spółdzielnia Socjalna „SPÓŁA DZIAŁA”

Krótki opis działalności:
Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa” jest spółdzielnią artystyczną, która w ramach
działalności gospodarczej prowadzi Studio animacji i ilustracji BUM. Studio oferuje
usługi w zakresie projektowania graficznego, ilustracji, a także animacji filmowej.
Realizuje zlecenia komercyjne i niszowe, a także własne projekty filmowe. Łączenie
potencjału, talentów i doświadczenia pracowników studia pozwala na kompleksową
realizację (od etapu koncepcji do końcowej obróbki materiału) nawet największych
zleceń. Studio realizuje zlecenia dla osób prywatnych, firm, instytucji itd. Projekty
wychodzące ze studia wyróżnia autorski rys (sięgamy często po tradycyjne techniki
manualne), a także jakość wykonania. Kontakty z klientami opieramy na otwartości
i indywidualnym kontakcie. Poza działalnością biznesową Spółdzielnia realizuje również projekty i wydarzenia kulturalno-artystyczne, a także działa aktywnie na polu
promowania spółdzielczości (www.graniezespolem.pl).

ŁÓDŹ

uL. Klonowa 5/7 m.19,91-036 Łódź
885 504 555
biuro@spoladziala.pl
www.spoladziala.pl, www.spolabum.pl
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Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie!
ul. Piotrkowska 122/9a, 90-006 Łódź
tel.: 606658665,
alezgustawie@gmail.com; www.alezgustawie.pl

Krótki opis działalności:
Fundacja – ależ Gustawie!  istnieje od 2011 r. Jesteśmy na co dzień związani z kulturą i sztuką. Są pośród nas aktorzy
i pasjonaci teatru, wszyscy pozytywnie usposobieni, kreatywni i chętni do działania.
Od lat zdobywamy doświadczenie nie tylko w instytucjach kultury i mamy nadzieję
dalej się rozwijać. Wierzymy w terapeutyczną moc sztuki, naszym celem statutowym jest jej upowszechnianie, podejmujemy działania na wielu polach; od tworzenia spektakli, po organizowanie wydarzeń teatralnych (np. czytania performatywne,
happeningi) i warsztatów artystycznych (teatralnych, literackich, plastycznych). Nie
ograniczamy naszych projektów do jednej grupy docelowej:
z jednej strony są działania przeznaczone dla dorosłego odbiorcy, seniorów, z drugiej dla dzieci i młodzieży, uwzględniające także osoby niepełnosprawne, domy
dziecka oraz środowiska dysfunkcyjne.
Opis usług/produktów:
Głównym celem Fundacji jest tworzenie i promowanie sztuki.
W naszej ofercie znalazły się pozycje, które wspomagają rozwój poprzez kulturę
i sztuki, takie jak warsztaty: teatralne, cyrkowe, plastyczne itp. oraz pozycje, które
sztukę promują: spektakle czy koncerty.
Wszystkie proponowane przez nas aktywności są prowadzone przez zawodowców
w swoich dziedzinach: aktorów, iluzjonistów, cyrkowców, muzyków czy artystów plastyków.
W swojej ofercie mamy wydarzenia dla niemal każdej grupy wiekowej a także dla
instytucji, doskonale odnajdujemy się również na imprezach plenerowych.
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej Fundacji (www.alezgustawie.pl)
Fundacja posiada status OPP.
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Stowarzyszenie Rozwoju Kadr
ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź
652 03 34, 500 00 22 16

Opis usług/produktów:
SRK proponuje szkolenia z zakresu przywództwa i rozwoju umiejętności menedżerskich: osobom zarządzającym firmą i zespołami; menedżerom wyższego lub średniego szczebla; współdziałającym ze sobą zespołom pracowniczym; wszystkim tym,
którzy chcą poprawić swoje relacje pracownicze, efektywność swojego działania,
funkcjonowanie w sytuacji stresu, umiejętności w zakresie asertywności.
Dla biznesu: 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 jest organizatorem: konkursu o tytuł "Lidera w zakresie stosowania
dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy" oraz Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych: „Współczesne standardy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy”.
Ponadto Stowarzyszenie posiada własna Komisję Kwalifikacyjną przeprowadzającą
egzaminy z zakresu energetyki. Egzaminy sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących
się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
cieplnych i gazowych.

ŁÓDŹ

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. 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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Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
(42) 616 09 69
poczta@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl

Krótki opis działalności:
Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób nieprzystosowanych, grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją w życiu społecznym, wykluczonych społecznie, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, żyjących z HIV, ofiar przemocy, wykorzystywanych i nieprzystosowanych,
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także
ochrona zdrowia oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup.
Opis usług/produktów:
Stowarzyszenie rozszerza systematycznie swoją działalność na rzecz osób z grup
zagrożonych marginalizacją, tworząc odrębne programy wsparcia dla poszczególnych grup podopiecznych, w ramach których realizowane są stałe oraz jednorazowe
projekty. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” jako organizacja prowadzi: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słyszę Dzieciaka”; Warsztat
Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”; Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy KAZiK;
Świetlica Środowiskowa “OSINA”; Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej „Adams Family” w ramch, którego realizowane są projekty edukacyjno profilaktyczne związane
z problematyką ryzykownych zachowań, ich konsekwencjami zdrowotnymi, HIV/AIDS
(zapobieganie, przeciwdziałanie, wsparcie i redukcji zagrożeń z nimi związanych);
Świetlico – Klub dla Niesłyszących.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”
91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28
(42) 616 09 69
poczta@slyszeserce.org.pl
http://slyszeserce.org.pl/warsztat.php

Krótki opis działalności:
W grudniu 2003 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” powołało do życia Warsztat Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”, do którego uczęszcza
31 osób powyżej 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i wskazaniem na
WTZ. Są to osoby o różnym stopniu niepełnosprawności (ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 29 osób; z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 2 osoby)
i z różnymi dysfunkcjami, ponieważ nasz warsztat nie dobiera uczestników pod kątem
jakiegoś konkretnego schorzenia, lecz daje szansę wszystkim niepełnosprawnym potrzebującym pomocy.
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Opis usług/produktów:
Uczestnicy WTZ „Słyszę Serce”, w trakcie realizowania indywidualnych planów reha-

bilitacji mają możliwość nabywania umiejętności niezbędnych do codziennego i samodzielnego funkcjonowania oraz podjęcia pracy. W trakcie zajęć wdrażane są
nowe techniki i formy terapii, które mają na celu nauczenie nowych umiejętności.
Uczestnicy WTZ „Słyszę Serce” korzystają z terapii w pracowniach: pracownia przystosowania do życia codziennego, komputerowej, plastycznej, muzykoterapii, rękodzieła, rehabilitacyjnej.
Uczestnicy WTZ „Słyszę Serce” znajdują się pod stałą opieką: psychologa, logopedy,
pracownika socjalnego, doradca zawodowy.

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3
ul. Tkacka 34/36, 90-156 Łódź,
Tel:(42) 678 85 68
wtz_sosw3@poczta.onet.pl

Krótki opis działalności:
Prowadzimy rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 6 pracowniach terapeutycznych. Prowadzimy zajęcia z zakresu
rehabilitacji ruchowej i wsparcie psychologiczne. Współpracujemy z PUP, Centrum
DZWONI i ZAZ w celu poszukiwania miejsc pracy i kształtowania kompetencje prozawodowych naszych podopiecznych.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy S.U.T.H. i W. „Orpel”
ul. Lodowa 101 Łódź,
tel.: 42 253 15 78,
wtzorpelwtz@onet.pl

Krótki opis działalności:
warsztat prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 6 pracowniach
głównych: plastycznej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, hafciarstwa i techniki
decoupage, krawieckiej oraz komputerowo – poligraficznej. Pracownie wspomagające to: kinezyterapia i muzykoterapia. osoby uczestniczące w terapii objęte są opieką pielęgniarki i psychologa. W ramach rehabilitacji zawodowej prowadzimy stałe
praktyki na terenie naszej firmy – w zakresie 3 stanowisk pracy, utrzymujemy kontakt
z urzędem pracy, wykonujemy czynności konfekcyjne dla firm zewnętrznych.

ŁÓDŹ

Opis usług/produktów:
WTZ produkuje: zabawki i przedmioty dekoracyjne z drewna: koty, psy, sowy, koniki, autka, słonie, kangury, jeże, pingwiny, taborety itp.; szkło ozdobne i użytkowe:
wazony, pojemniki do przypraw, sosjerki, dzbanuszki, świeczniki, patery, cukiernice,
karafki, kieliszki i inne; karty ozdobne techniką decoupage, scrabooking itp.
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, Łódź, 90-103
(42) 630 36 67,
fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl

Krótki opis działalności:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (FRP) działa od 1990 r. jako ośrodek
doradczo-informacyjny i szkoleniowy. Podejmuje działania na rzecz integracji środowiska biznesu, rozwoju innowacji, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi, transferu wiedzy i technologii, budowy gospodarki
opartej na wiedzy. Od 25 lat realizuje pilotażowe międzynarodowe projekty, m.in.
z zakresu nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, ochrony własności intelektualnej, popularyzacji nauki i promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej
odpowiedzialności biznesu. W ośrodku Enterprise Europe Network prowadzi specjalistyczne usługi doradcze wspierające innowacyjność, w tym audyt innowacyjny,
kojarzenie partnerów biznesowych i technologicznych, międzynarodowy i krajowy
transfer technologii. Prowadzi szkolenia w zakresie nowoczesnego zarządzania,
w tym m.in.: zarządzanie zmianą, kierowanie zespołem, marketing, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta.
Opis usług/produktów:
Fundacja prowadzi: szkolenia dla osób bezrobotnych, konsultacje prawne dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą (we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi), konsultacje w zakresie IPR (jako ośrodek Enterprise Europe Network), ułatwianie kontaktów zagranicznych – współpraca handlowa i technologiczna
(jako ośrodek Enterprise Europe Network), konsultacje i doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego związane z pozyskiwaniem funduszy (studia wykonalności,
strategie, wnioski, ochrona środowiska, itp.), prowadzi kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, zatwierdzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa, szkolenia z zarządzania finansami, szkolenia z bezpieczeństwa i ochrony
danych, szkolenia z zakresu współpracy z inwestorami oraz szkolenia w zakresie
nowoczesnego zarządzania, w tym m.in.: zarządzanie zmianą, kierowanie zespołem,
marketing, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta.

Stowarzyszenie Włókienników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
42 6327115, fax: 42 6322093

Krótki opis działalności:
Promowanie rozwoju nauki i techniki w dziedzinie włókiennictwa, odzieżownictwa
i przemysłu skórzanego.
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Opis usług/produktów:
Usługi rzeczoznawcze z dziedziny włókiennictwa i przemysłu skórzanego.

VITASANA Spółdzielnia Socjalna
RESTAURACJA WŁOSZCZYZNA
ul. Piotrkowska 16, 90-269 Łódź
887 696 922
info@wloszczyzna.it

Krótki opis działalności:
Restauracja z autentycznie włoską kuchnią, w której serwujemy tradycyjne dania,
bowiem u nas gotowanie to sztuka i kultura sama w sobie. Zapraszamy :)
Opis usług/produktów:
Restauracja Włoszczyzna oferuje kuchnię autentycznie włoską. Jako osoby wierzące
w ideę zdrowego jedzenia organizujemy również warsztaty i szkolenia kulinarne.
Zajmujemy się organizacją przyjęć okolicznościowych w restauracji, oraz w domu.
Promujemy zdrowe jedzenie.

Fundacja INNOPOLIS

Krótki opis działalności:
Nasze działania realizujemy w dwóch jednostkach organizacyjnych:
1. Ośrodek Wsparcia i Interwencji, która: pomaga osobom przeżywającym trudności, wspiera rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych, świadczy usługi przede wszystkim bezpłatnie.
2. Ośrodek Rozwoju Kapitału Społecznego, to znaczy: niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, niepubliczna
placówka oświatowo-wychowawcza, prowadzi działania edukacyjne, badawcze
i rozwojowe, jest przedsiębiorstwem społecznym typu not-for-profit, zysk z działalności gospodarczej przeznacza na cele pożytku publicznego.

ŁÓDŹ

ul. Tymienieckiego 16F (lokal U6)90-349 Łódź,
(42) 942-20-60, 512-667-512, (42) 942-21-24
www.innopolis.pl

Opis usługi/ produktów:
Partnerom biznesowym oferujemy współpracę w zakresie przygotowania, realizacji
i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym Unii Europejskiej – w zakresie związanym z realizacją misji naszej Fundacji.
Prowadzimy działalność w zakresie szkoleń, warsztatów, coachingu i doradztwa.
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie edukacji i pomocy społecznej.
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LOCUS Spółdzielnia Socjalna

ul. Piotrkowska 276 bud B lok. 2, 90-361 Łódź,
tel. 505 739 735; 508 229 195
tel./fax 42 235 45 15
biuro@locus.lodz.pl
www.locus.lodz.pl
Krótki opis działalności:
LOCUS Spółdzielnia Socjalna prowadzi biuro coworkingowe od 2012 roku.
Biuro coworkingowe miejsce, które udostępnia przestrzenie do pracy dla pracujących
zdalnie osób. W biurze zwykle znajdują się wygodniejsze od kawiarnianych stolików
biurka oraz faks, drukarka, szybki dostęp do Internetu, materiały biurowe i zasilanie
do laptopa. Zwykle ważną częścią biura jest jeszcze minibar z obowiązkowym ekspresem do kawy. Nie ma za to hałasujących dzieci i ważnych rzeczy, które trzeba
zrobić koniecznie w tej chwili, takich jak sprzątanie albo wyjście do sklepu po zakupy. LOCUS Biuro Coworkingowe poza klasycznym miejscem do pracy w przestrzeni
wspólnej oferuje również gabinety do spotkań z Klientem oraz sale szkoleniowe.
Nasze atutu to: dogodna lokalizacja, bezpłatny parking, przestrzenie o charakterze
biznesowym, profesjonalna obsługa oraz najlepsza kawa w mieście.
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Opis usług/produktów:
Wirtualne biuro
1. możliwość rejestracji firmy pod adresem LOCUS Biura Coworkingowego i używania
tego adresu do celów marketingowych oraz korespondencyjnych;
2. dostęp do „przestrzeni wspólnej” do 5 godzin w miesiącu na zasadach określonych
w Regulaminie świadczenia usług przez LOCUS Biuro Coworkingowe;
3. odbiór korespondencji (listy zwykłe, polecone, priorytetowe, paczki, przesyłki kurierskie) Klientów oraz mailowe i telefoniczne informowanie o jej nadejściu;
4. promocja Klienta/firmy Klienta w siedzibie, na stronie internetowej, na fanpage'u
na Facebook oraz na blogu Biura
Wirtualny adres
1. możliwość używania adresu LOCUS Biura Coworkingowego do celów marketingowych oraz korespondencyjnych;
2. obsługa korespondencji przychodzącej (listy zwykłe, polecone, priorytetowe,
paczki, przesyłki kurierskie) Klientów oraz mailowe i telefoniczne informowanie
o jej nadejściu;
3. promocja Klienta/firmy Klienta w siedzibie, na stronie internetowej, na fanpage'u
na Facebook oraz na blogu Biura.
Obsługa biurowa (jako opcja dodatkowa do usługi wirtualny adres lub wirtualne biuro)
Kompleksowa obsługa kancelaryjno-biurowa Klientów (obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie kalendarza spotkań, praca z dokumentami, itp.)
Pokój biznesowy (2 i 5 osobowy)
Przytulne pomieszczenia wyposażone w stoły i wygodne fotele zapewniają komfortowe i prestiżowe warunki do prowadzenia rozmów biznesowych i rekrutacyjnych, negocjacji, spotkań z klientami, partnerami, kontrahentami, itp. Świeżo parzona kawa,
herbata, woda mineralna i ciastka umilą każde spotkanie.

Sala spotkań (8, 10 i 16 osobowa)
Sale o charakterze szkoleniowo-konferencyjnym wyposażone w stoły, krzesła konferencyjne, flipcharty oraz w sprzęt audiowizualny. Funkcjonalne meble zapewniają
możliwość ustawienia ich w układzie konferencyjnym, szkolnym, warsztatowym lub
kinowym, w zależności od potrzeb Klienta. Zapewniamy podstawowy serwis kawowy
w czasie spotkań (kawa, herbata, woda mineralna, susz konferencyjny).
Przestrzeń wspólna
Przestrzeń wspólna dedykowana jest do pracy indywidualnej. Jest to samodzielne
pomieszczenie z oknem i drzwiami, dzięki czemu zapewniony jest wysoki komfort
pracy. Składa się z ośmiu stanowisk, wyposażonych w biurko i wygodny fotel biurowy.
Na pracujących czeka aromatyczna kawa, herbata, woda mineralna i ciastka.
Przestrzeń locus
Wynajęcie całej przestrzeni LOCUS (181m2 ) możliwe jest po godzinach otwarcia
Biura (po godz. 18:00) i uprawnia do korzystania ze wszystkich lub niektórych pomieszczeń Biura, w zależności od potrzeb. Istnieje możliwość kinowego ustawienia
krzeseł w holu dla max. 40 osób i przeprowadzenia szkolenia, prezentacji lub konferencji (sprzęt audiowizualny w cenie). W przypadku wydarzeń "na stojąco" (np.
wernisaże) nie ma ograniczenia ilości osób.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Łódzki

Krótki opis działalności:
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1. budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne,
2. upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju
3. rozwija kulturę, kulturę fizyczną oraz rekreację przez turystykę i krajoznawstwo
4. krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne
5. aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury
6. popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród
turystów zagranicznych
7. prowadzi informację turystyczną
8. podejmuje działania mające na celu: -ochronę i promocję zdrowia – zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym
9. znakowanie szlaków turystycznych. Działalność odpłatna pożytku publicznego
10. organizacja i obsługa wycieczek, rajdów, zlotów, spływów i innych imprez.
Opis usług/produktów:
Obsługa przewodnicka i pilocka grup wyjazdowych i przyjazdowych. Organizacja
wycieczek po Polsce.

ŁÓDŹ

ul. Wigury 12A, 90-301 Łódź
Tel.: 42 636-15-09, e-mail: pttk.lodz@wp.pl; www.lodz.pttk.pl
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Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” działające
przy Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami
Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
(42) 3070372, 513102508
kontakt@centerko.org
www.centerko.org

Krótki opis działalności:
W 2008 r. Stowarzyszenie powołało do życia Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko” świadczący usługi wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2014 uzyskaliśmy status Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.
Od 7 lat rozwijamy wolontariat w woj. łódzkim, realizując wystandaryzowaną ofertę. Prowadzimy Biuro Pośrednictwa Pracy Wolotarystycznej, działalność edukacyjną,
wspieramy tworzenie Lokalnej Sieci Centrów Wolontariatu. Współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Marszałkowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacjami
pozarządowymi, instytucjami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego,
sektorem biznesu.
Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu Jedyni w województwie posiadamy certyfikat "Dobry Wolontariat" przyznany przez Pracownię Badań
i Innowacji STOCZNIA Posiadamy certyfikat "Organizacja Przyjazna Wolontariuszom" otrzymany z ramienia Sieci Centów Wolontariatu w Polsce Realizujemy innowacyjne programy i projekty w obszarach: wolontariatu szkolnego i młodzieżowego,
wolontariatu senioralnego, wolontariatu osób niepełnosprawnych, wolontariatu animacyjnego i akcyjnego, stałego wolontariatu pomocowego, nowoczesnych technologii w służbie aktywności społecznej, integracji i aktywizacji zawodowej. Posiadamy
bazę danych 998 wolontariuszy i 186 podmiotów korzystających Przeszkoliliśmy 574
ochotników, 205 uczniów szkół i 79 koordynatorów pracy woluntarystycznej. Corocznie organizujemy Galę Wolontariatu o zasięgu wojewódzkim.
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Opis usług/ produktów:
Oferujemy opracowanie koncepcji wolontariatu pracowniczego w firmie i wdrażanie
projektów krok po kroku: przeprowadzenie badania potrzeb pracowników, potencjalnych wolontariuszy dotyczącego; zaangażowania się w wolontariat pracowniczy;
zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat wolontariatu pracowniczego dla
kadry; zarządzającej, pracowników-wolontariuszy; wspólne z pracownikami – wolontariuszami opracowanie projektów społecznych i ścieżkę ich realizacji.
Zaangażowanie specjalistów (animatorów, trenerów, ekspertów) do współpracy z beneficjentami.
Oferujemy współpracę w zorganizowaniu akcji społecznych. Pełnimy rolę pośrednika
łączącego firmę z wiarygodnym i zweryfikowanym podmiotem, na rzecz którego
akcja może być zrealizowana (min. organizacją pozarządową, instytucją publiczną, świetlicą środowiskową). Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oferujemy sprawne zarządzanie akcją, jej skuteczną komunikację oraz odpowiedni dobór

partnera społecznego. Naszą ofertę przygotowujemy w oparciu o dogłębną analizę
sytuacji partnera społecznego oraz z uwzględnieniem jego realnych potrzeb.
Oferowana współpraca w przygotowaniu i skoordynowaniu akcji: opracowanie całościowej koncepcji akcji; przygotowanie analizy potrzeb i oferty sprofilowanych
partnerów społecznych; opracowanie scenariusza akcji, harmonogramu, budżetu,
komunikatów; koordynacja akcji; ewaluacja i raport z akcji; zadbanie o podziękowania/upominki dla pracowników-wolontariuszy; przykładowy zakres tematyczny
organizowanych przez nas akcji; prace remontowe, porządkowe, ogrodnicze; wolontariat kompetencji - dzielenie się wiedzą, pasjami, zainteresowaniami pracowników;
organizowanie wycieczek, eventów sportowych i kulturalnych; doraźna pomoc dla
beneficjentów organizacji pomocowych.
Ponadto, świadczymy usługi edukacyjno-szkoleniowe z zakresu wolontariatu oraz
działania animacyjne (oprawa imprez, zabawy integracyjne, pokazy taneczne, zabawy dla dzieci).

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
(42) 632 79 77
fundacja.ferso@gmail.com
www.ferso.org

Opis usług/ produktów:
Organizujemy eventy zewnętrzne, dla dzieci (półkolonie, zielone szkoły wycieczki),
dla dorosłych (szkolenia, działania edukacyjne, coaching, strategie rozwojowe).
Usługi coachingowe (executive coaching, leader coaching), szkoleniowe i doradcze
(zarządzanie zespołem, metoda pracy kreatywnej, budowanie zespołu, jak rozmawiać w zespole o sprawach trudnych, jak wspierać pracowników).
Organizujemy: szkolenia wyjazdowe, zielone szkoły dla dzieci, obozy i warsztaty
tematyczne; specjalne eventy związane z wydarzeniami ważnymi dla firmy w tym
również związanymi ze świętami narodowymi (Boże Narodzenie, Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Ziemi itp); wyjazdy integracyjne dla pracowników ze specjalnym
nowatorskim programem.
Współtworzenie projekty dotyczące metod zarządzania, nowych ekotechnologii
(w tym zwłaszcza dotyczących energii, transportu, budownictwa).

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Fundacja prowadzi działania związane z edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadzi Instytut Coachingu Młodzieży, wraz z różnymi innymi wariantami pracy
wspierającej młodzież i dorosłych. W ramach Pracowni Zmiany Społecznej – doradzamy i edukujemy dorosłych jak zmieniać i tworzyć swoje środowisko pracy, jak
pobudzać i zwiększać swoją kreatywność i zasoby.
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Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY”

ul. Kraszewskiego 7/9; 93-161 Łódź
Tel.: 881-645-699;
fundacja@kamienmilowy.org.pl; kamienmilowy.org.pl
Krótki opis działalności:
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
w obszarze ochrony zdrowia a także rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
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Opis usług/ produktów:
W 2013 roku Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej, powołując do życia przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Centrum Rehabilitacji
KRASZEWSKIEGO. Placówka oferuje szeroką gamę usług medycznych od zabiegów
fizjoterapeutycznych, konsultacji specjalistycznych (w zakresie rehabilitacji, ortopedii
i traumatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii, interny, medycyny pracy, psychologii, logopedii oraz fizjoterapii) do badań diagnostycznych dla pacjentów w każdym
wieku i z różnymi dolegliwościami. Zajmujemy się wczesną diagnozą i rehabilitacją
dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, leczeniem wad postawy u dzieci i młodzieży, rehabilitacją osób dorosłych i w podeszłym wieku z problemami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz kardiologicznymi. Prowadzimy również rehabilitację powypadkową i onkologiczną. Realizujemy zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej
w komorze kriogenicznej. Jako jedna z niewielu placówek w Łodzi prowadzimy również rehabilitację kardiologiczną, zapewniając dostęp do badań takich jak Holter
EKG i ciśnieniowy, EKG spoczynkowe, czy próby wysiłkowe. Pod koniec roku 2014
zakupiono nowoczesne, trzygłowicowe urządzenie USG (120 tys. zł.) do badań diagnostycznych z zakresu kardiologii i narządu ruchu. Na początku 2015 roku utworzono jedyną w Łodzi i województwie łódzkim komputerową pracownię wad postawy.
Na jej wyposażenie składa się m.in. urządzenie DIERS 4 Motion (250 tys. zł) do
obiektywnej, bez promieniowej, trójwymiarowej analizy postawy i kręgosłupa. Dzięki
temu urządzeniu można przeprowadzić m.in.: diagnostykę wad postawy, diagnostykę zespołów bólowych kręgosłupa, monitorowanie postępów rehabilitacji, diagnostykę zaburzeń równowagi i profilaktykę upadków, dobór wkładek wyrównujących
i korekcyjnych. Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom różnego rodzaju odbiorcy,
przy zakupie sprzętu celowo dokonano wyboru odpowiedniego urządzenia, umożliwiającego jego wykorzystanie stacjonarnie oraz przenośne poza terenem pracowni.
Ma to duże znaczenie w odniesieniu do potrzeb placówek oświatowych, w których
przeprowadzamy badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad postaw u dzieci i młodzieży szkolnej.

29 września 2016 roku Fundacja utworzyła Przedszkole Specjalistyczne „MILOWE LUDKI” mieszczące się przy ul. Siemiradzkiego 4/8 w Łodzi. MILOWE LUDKI to
miejsce, gdzie wyspecjalizowana kadra, pedagogiczna, terapeutyczna i medyczna
z wieloletnim doświadczeniem sprawi, że Wasze dzieci będą chętnie przychodziły
i uczestniczyły w licznych zajęciach prowadzonych w małych grupach. Nasze MILOWE LUDKI poprzez naukę, ruch i zabawę, kontakt ze sztuką będą poznawać świat,
uczyć się samodzielności, wrażliwości i współpracy z innymi. To radosne miejsce gdzie
panuje domowa atmosfera służąca stworzeniu wszystkim maksymalnie korzystnych
warunków rozwojowych. Wiosną czekać będzie dla naszych podopiecznych plac zabaw a jesienią piękna aleja kasztanowa. To miejsce gdzie dzieci stopniowo wprowadzane są w świat nauki czytania i pisania a przede wszystkim maksymalnej sprawności fizycznej.

ŁÓDŹ

Opis usług/ produktów:
Studio ilustracji i animacji BUM oferuje usługi w zakresie: projektowania graficznego,
ilustracji oraz realizacji zleceń filmowych, w tym zwłaszcza animowanych, bądź zawierających elementy animacji.
Dzięki profesjonalnemu zapleczu technicznemu i szerokiemu gronu współpracowników możemy realizować bardzo duże, kompleksowe zlecenia: począwszy od prac
koncepcyjnych do momentu postprodukcji.
Dzięki wykorzystaniu tradycyjnych technik (animacja rysunkowa, animacja na wieloplanie, własnoręcznie budowana scenografia, lalki itp.) nasze realizacje są oryginalne i nietuzinkowe.
Realizujemy: filmy reklamowe (reklamy produktów, usług itp.), intra do filmów, zajawki
animowane na strony internetowe, do gier, na użytek promocji, teledyski, krótkie formy filmowe (reportaże, dokumenty), a także własne, autorskie produkcje.
W ramach zleceń graficznych i ilustrowanych realizujemy także: gry edukacyjne
i rozrywkowe, plakaty, identyfikację wizualną, materiały reklamowe.
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Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna
ul. Sułkowskiego 60, 94-307 Łódź
882 088 555
kontakt@domnazdrowiu.pl
www.domnazdrowiu.pl

Krótki opis działalności:
Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych prowadzony
przez Dom na Zdrowiu Spółdzielnię Socjalną przeznaczony jest dla osób starszych
oraz tych, które cierpią na zaburzenia pamięci spowodowane m.in. przez zespoły
otępienne (w tym chorobę Alzheimera), stany poudarowe oraz depresję. Placówka
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. Spółdzielnia oferuje również możliwość wynajmu lokalu lub poszczególnych sal na warsztaty, szkolenia, konferencje etc.
Opis usług/ produktów:
Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna oferuje partnerom biznesowym usługi w postaci zapewnienia opieki oraz terapii zajęciowej Ich Bliskim w starszym wieku, w tym
także osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu zespołów otępiennych. W godzinach 7:30–17:00 Dom na Zdrowiu realizuje program zajęć o charakterze terapeutycznym, uwzględniający m.in. następujące formy terapii: ćwiczenia
rozwijające pamięć i koncentrację, terapię zajęciową w postaci zajęć plastycznych
i rękodzielniczych, zajęcia ruchowe, terapię reminiscencyjną, światłoterapię.
Dom na Zdrowiu oferuje również możliwość wynajęcia lokalu lub poszczególnych sal
(szkolenia, warsztaty, konferencje etc.). Lokalizacja placówki spółdzielni jest bardzo
atrakcyjna – budynek znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych, w sąsiedztwie
pięknego parku Zdrowie, w spokojnej, pełnej zieleni okolicy. Obiekt o powierzchni
135 m2 dysponuje dwiema dużymi salami z pełnym wyposażeniem, pokojem wypoczynkowym, gabinetem, zapleczem kuchennym i dwoma toaletami. Spółdzielnia
posiada także własny ogródek przyległy do budynku (teren ogrodzony). Lokal jest
w pełni przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz spełnia
wymogi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wymogi techniczne i przeciwpożarowe. Do wyposażenia sali audiowizualnej (ok 43 m2) należą: 20 krzeseł,
projektor, ekran projekcyjny, flipchart, biurko, sprzęt audio-wideo (telewizor LCD,
odtwarzacz Blu-ray, sprzęt nagłaśniający). Na wyposażenie sali terapeutycznej (ok
42 m2) składają się: 4 stoły, 15 krzeseł, kanapy. Warto podkreślić, że oprócz bogatego i profesjonalnego wyposażenia, budynek jest miejscem o wysokim standardzie
(generalny remont w 2013 roku), urządzonym nie tylko funkcjonalnie i praktycznie,
ale także w sposób komfortowy i estetyczny.
Dostępność lokalu do wynajmu: weekendy oraz dni robocze po godz. 17:00.
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Spółdzielnia Socjalna VARIA

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź
660 777 986
www.spoldzielniavaria.pl

Opis usług/produktów:
Zajmujemy się organizacją spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji. Zapewniamy
sale i wyposażenie sal. Organizujemy przerwy kawowe i catering. Tworzymy aplikacje opartych o oprogramowanie MS Office, umożliwiających znaczne przyspieszenie
pracy koordynatorów, managerów i zarządów firm i organizacji. Aplikacje pomagają
w zarządzaniu finansami i planowaniu pracy. Łatwe w obsłudze i nie wymagające
szczegółowej znajomości Excela. Excel – szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Używamy Excela również we własnej pracy dlatego też skupiamy się
tylko na tym co będzie potem używane w praktyce w pracy. Nie zależy nam aby
szkolony wiedział wszystko o Excelu, a jedynie to, co pozwoli mu pracować i poprawi
produktywność pracownika. Skupiamy się głównie na formułach, obsłudze danych
przy pomocy narzędzi takich jak filtrowanie/sortowanie, a także prac z tabelami
przestawnymi. Szkolimy również po zbadaniu specyficznych potrzeb organizacji.
Produktywność – szkolenia w praktyczny sposób przedstawiające szereg narzędzi
poprawiających produktywność pracowników i członków zespołu. Program szkolenia obejmuje zarówno narzędzia do zarządzania pracą zespołową i współpracą
zdalną jak i narzędzia poprawiające pracę indywidualną w oparciu o metodologię
GTD. Dzięki zastosowaniu ich w praktyce zdecydowanie polepsza się produktywność
pracowników jak i koordynatorów projektów i zespołów. Catering/przerwy kawowe – catering i przerwy kawowe skrojone do potrzeb klienta. Bierzemy pod uwagę również potrzeby dietetyczne (diety: wegetariańska, wegańska, bezglutenowa).
Wynajem sal – oferujemy sale na szkolenia w lokalu w centrum Łodzi. Zapewniamy
ekran/rzutnik, laptopy wedle potrzeb klienta. Projektowanie, tworzenie i wdrażanie
projektów edukacyjnych. Dysponujemy zespołem, doświadczonym w realizacji szerokiej gamy projektów edukacyjnych. Zajmiemy się projektem od metodologii przez
wdrożenie po ewaluację. Organizacja warsztatów, wycieczek i zielonych szkół. Dysponujemy ciekawą ofertą skierowaną do szerokiego grona odbiorców, zarówno biznesowych jak i szkół i przedszkoli.

ŁÓDŹ

Krótki opis działalności:
Prowadzimy działalność w zakresie następujących obszarów: edukacja, zwiększanie
produktywności organizacji, obsługa spotkań, szkoleń i konferencji. Tworzymy i wdrażamy unikatowe projekty edukacyjne (doświadczenie w pracy z Miastem Łódź). Organizujemy warsztaty, wycieczki i zielone szkoły. Projektujemy i wdrażamy rozwiązania dla organizacji. Obejmują one zarówno kontrolę finansów w organizacji jak
i planowanie finansów i zautomatyzowane raportowanie. Oferujemy szereg szkoleń
w zakresie obsługi programu Excel w organizacjach, narzędzi zwiększających wydajność i produktywność pracowników.
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Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II
ul. Krzemieniecka 7/9, 94-017 Łódź
Tel.(42)686-06-46, tel./fax (42)686-00-10
e-mail: wlokniarz@op.pl; dpswlokniarzlodz.pl

Krótki opis działalności:
Dom położony jest niedaleko centrum, sąsiaduje z dużym kompleksem leśno-parkowym zwanym „Parkiem na Zdrowiu”, będącym w Europie największym rezerwatem
przyrody znajdującym się w centrum miasta.
Placówka dysponuje 89mpokojami jednoosobowymi i 13 pokojami dwuosobowymi-łącznie dla 115 osób. Cały teren Domu obejmuje pięć pawilonów mieszkalnych (od
A do E) połączonych z budynkiem administracyjno-socjalnym S oraz park brzozowy
z altanami, ławeczkami i grillem. Takie umiejscowienie pokoi mieszkalnych daje poczucie dużego relaksu z dala od wielkomiejskich hałasów. Placówka przeznaczona
jest dla osób starszych zapewniając im godne warunki mieszkaniowe oraz całodobową opiekę i zaspokajanie wszelkich potrzeb.
Opis usług/produktów:
W ramach działalności Domu pensjonariusze korzystają z usług medycznych (świadczenia POZ), usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, różnych form rehabilitacji i terapii zajęciowej. Każdy z pensjonariuszy może skorzystać z kaplicy i z usług punktu bibliotecznego, który znajduje się na terenie placówki.
Do swojej dyspozycji mieszkańcy mają kawiarnię, sale telewizyjną, w której organizowane jest większość okolicznościowych imprez.
Nad dobrym samopoczuciem, zdrowiem oraz bezpieczeństwem seniorów czuwa wykwalifikowany i doświadczony personel. Zespół pielęgniarek i opiekunów zapewnia
mieszkańcom całodobową opiekę.
Pobyt w naszym Domu i uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych umożliwia
mieszkańcom poszerzenie kontaktów z otoczeniem. Organizując różne formy zajęć
wspieramy naszych Podopiecznych w rozwijaniu ich zainteresowań i motywujemy do
twórczej aktywności.
W ramach organizowania czasu wolnego mieszkańcy mają bogaty wybór form terapii zajęciowej: kinezyterapia, muzykoterapia i zajęcia artystyczne, zajęcia rekreacyjne, gimnastyka umysłu, arteterapia.

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
Tel.: +48 530 058 740,
biuro@soo.org.pl; www.soo.org.pl
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Krótki opis działalności:
Racją istnienia Stowarzyszenia są wysiłki na rzecz urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej, opartej na fundamencie możliwie najbardziej egalitarnego
i demokratycznego modelu ustrojowo-gospodarczego.
Podstawową formą aktywności Stowarzyszenia jest merytoryczne i ideowe wsparcie

dla reform systemowych oraz oddolnej aktywności społecznej, realizowane w głównej mierze poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną (kwartalnik "Nowy
Obywatel", portal nowyobywatel.pl, seria wydawnicza "Biblioteka Obywatela")
oraz wszelkie inne formy udziału w debacie publicznej.
Opis usług/produktów:
Publikacje // książki, czasopisma, raporty, broszury, foldery – od treści, przez redakcję, makietę, skład, ilustrowanie, druk, po wersje elektroniczne (epub, mobi, pdf). //
Doradzamy wybór technologii druku oraz w zakresie prawa autorskiego i rejestracji
tytułów prasowych.
Strony internetowe projekty i systemy zarządzania treścią (CMS), umożliwiające samodzielną aktualizację. Doradzamy w kwestii użyteczności stron, korzystania z serwisów społecznościowych, prowadzimy szkolenia.
Identyfikacja wizualna logotypy, materiały promocyjne, opracowanie nowych produktów i kampanii, w tym kampanii społecznych. Pomagamy zdefiniować grupy docelowe, dobrać kanały komunikacji, zaplanować strategię marketingową.
10% rabatu dla organizacji społecznych i spółdzielni socjalnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu
Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki

Krótki opis działalności:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskiem Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki jest placówka pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Placówka działa od pn do pt w godzinach 8.00. - 16.00 i prowadzi terapię
zajęciową w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej.
Opis usług/ produktów:
Głównymi zadaniami Warsztatu jest ogólne usprawnienie ruchowe, rozwijanie umiejętności życia codziennego i zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających
podjęcie pracy zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zadania te realizowane są
w poszczególnych specjalnie wyposażonych i prowadzonych pracowniach terapeutycznych tj. pracownia multimedialna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia "sprawnego technika', pracownia aktywności zawodowej, pracownia rękodzieła
artystycznego, Pracownia plastyczna, sala rehabilitacyjna.
Oprócz codziennej pracy nad rozwojem umiejętności niezbędnych w samodzielnym
funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym, podopieczni uczestniczą w zajęciach, wystawach oraz przeglądach, konkursach oraz wyjazdach turystyczno-krajoznawczych.

ŁÓDŹ

ul. Kościuszki 31, 95 - 035 Ozorków
Tel./fax 42 277 17 73,
biuro@pslcnp.pl, www.pslcnp.pl
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Polska Izba Przemysłu Skórzanego

ul. Zgierska 73; 91-462 Łódź
tel. 42 636 12 21; fax 42 636 09 24
sekretariat@pips.pl; www.pips.pl
Krótki opis działalności:
Polska Izba Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi to czołowa organizacja branżowa prowadząca swoją działalność na rzecz przemysłu skórzanego od 1989 roku.
Polska Izba Przemysłu 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, jak również
prowadzi szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu skórzanego, także
na arenie międzynarodowej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zrzesza firmy reprezentujące sektor przemysłu skórzanego – obuwnictwo, garbarstwo, galanteria, odzież
skórzana, akcesoria do produkcji skórzanej oraz jednostki naukowo-badawcze.
Opis usług/produktów:
Izba oferuje:
• ochronę i reprezentację sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji
państwowej i samorządowej,
• promocję polskich firm sektora skórzanego,
• reklamę firm w materiałach marketingowych Izby oraz serwisach internetowych,
• 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, maszyny i urządzenia przemysłu skórzanego,
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• działania promocyjne na rzecz upowszechniania szkolnictwa zawodowego w przemyśle skórzanym/obuwniczym, w tym filmy reklamowe,
• branżowy portal internetowy www.pips.pl,
• stały monitoring statystyczny sektora skórzanego.
Izba współpracuje z:
• organizacjami międzynarodowymi: Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli, której jest stałym członkiem od 1999,
• władzami krajowymi i agencjami rządowymi: Ministerstwem Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
• jednostkami naukowo – badawczymi sektora skórzanego, a w szczególności z Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz z uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi,
• ogólnopolskimi czasopismami branżowymi: „Światem Butów”, „Przeglądem Włókienniczym - Włókno Odzież Skóra”,
• prasą ogólnopolską – m.in. „Gazetą Wyborczą”, „Pulsem Biznesu”.
Izba koordynuje międzynarodowe projekty badawcze i edukacyjne:
• 2012-2014 „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych” o akronimie FOOTyWEAR w ramach inicjatywy
Cornet (www.footywear.pips.pl)
• 2015-2017 "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu
ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne
(www.shoesmadeineu.eu).

ul. Kilińskiego 19/29, 90-205 Łódź
kontakt@smconcerto.pl
www.smconcerto.pl

Krótki opis działalności:
Głównie działalność w zakresie kultury i sztuki, organizowania koncertów z udziałem
muzyków, solistów itp.
Opis usług/produktów:
Oferujemy kompleksową obsługę muzyczną wszelkiego rodzaju imprez artystycznych, począwszy od prywatnych uroczystości (urodziny, chrzciny, śluby, pogrzeby,
jubileusze, itp.), aż po duże imprezy (festiwale, plenery, koncerty). Jesteśmy w stanie
zorganizować oprawę muzyczną w kilkunastu wariantach cenowych od pojedynczych
muzyków – solistów, aż po wielką orkiestrę symfoniczną. Dysponujemy ponad 5-letnim doświadczeniem w organizacji oprawy muzycznej. Posiadamy gotowe rozwiązania dla różnych typów klientów, ale jesteśmy także otwarci na nowe pomysły.

ŁÓDŹ

Stowarzyszenie Muzyczne „CONCERTO”
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Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób
Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel.: 42 677 66 64, fax: 42 678 64 80,
email:ewuncia@poczta.onet.pl; www.tpchn.pl

Krótki opis działalności:
Promocja zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego i ich zapobieganiem w ramach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy;
edukacja społeczeństwa w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych; współpraca z mediami w zakresie promowania właściwego stylu życia i odżywiania, służącego profilaktyce chorób nowotworowych przewodu pokarmowego; udział w działaniach profilaktycznych zmierzających
do wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia chorób nowotworowych przewodu
pokarmowego w populacji polskiej; promowanie wdrażania nowoczesnych metod
diagnostyczno-leczniczych służących wczesnemu wykryciu i leczeniu zmian nowotworowych, podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt
oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne.
Opis usług/ produktów:
• Organizowanie szkoleń i konferencji dla społeczeństwa, studentów medycyny i lekarzy
• Opracowywanie broszur, publikacji
• Wygłaszanie wykładów szkoleniowych
• Organizowanie badań profilaktycznych
• Organizowanie i prowadzenie szkoleń endoskopowych.
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PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji
i Integracji europejskiej „EURO-CENTRUM”
ul. Dąbrowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski
(44) 647 12 53
euro centrum@piotrkow.info.pl
www.euro-centrum.org

Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie powstało jako organizacja pozarządowa promująca integrację europejską, nawiązywanie kontaktów i współpracy międzynarodowej oraz realizująca
zadania z zakresu edukacji prospołecznej i kształcenia ustawicznego. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez działalność informacyjną i edukacyjną, m.in.
prowadzony od 2005 roku Punkt Informacji Europejskiej Euro Direct w ramach projektu dofinansowanego przez Komisję Europejską. W latach 2007-2013 Stowarzyszenie
było zaangażowane (w partnerstwie z Instytutem Europejskim w Łodzi) w prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim, prowadząc w nim intensywne działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze
dla podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z EFS. Stowarzyszenie
realizuje także projekty z zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz projektu dot. ochrony środowiska.
Opis usług/produktów:
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, specjalizujący się
w szkoleniach z zakresu: ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych i MŚP, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników powiatowych urzędów pracy w zakresie kompetencji interpersonalnych, prawa,
finansów i zarządzania, budowanie partnerstwa na rynku pracy, partnerstwa publiczno-społecznego oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Spółdzielnia Socjalna Monter

ul. Rzeczna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
669 339 532
marylapt@wp.pl
Krótki opis działalności:
Spółdzielnia powstała w roku 2008. Założyło ją 5 osób niepełnosprawnych.
Usługi/produkty:
Usługi, handel, produkcja – m.in. usługi szkoleniowe, doradcze, opiekuńcze, certyfikaty energetyczne, audyty energetyczne, produkcja m.in. biżuterii.
Prowadzimy projekt y m.in.: Bank Pomocy, Pasjonaci.
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Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
ul. Rycerska 16; 97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 649 76 37
email: skpdzn1@gmail.com, www.facebook.com/skpdn/

Opis usług/produktów:
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla dorosłych 90 osób z Piotrkowa Tryb. i 75 osób
z okolicznym gmin z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
Celem Warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa w/w osób.
Na terenie miasta Piotrkowa WTZ funkcjonuje w pięciu lokalizacjach: przy ul. Rycerska 16, Zamkowa 5, Pawlikowskiego 1, Aleje 3-Maja 5 i przy ul. Dworskiej 8.
Na terenie powiatu piotrkowskiego WTZ "Kubusie" funkcjonuje w trzech lokalizacjach: w Wolborzu przy ul. Modrzewskiego 107, w Sulejowie przy ul. Milejowskiej 29
i w Bąkowej Górze 46.
WTZ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Zajęcia odbywają się w pracowniach liczących po pięć osób, którymi zajmuje się jeden instruktor.
Są to pracownie o różnych profilach, np.: florystyczna, muzyczna, malarska, plastyczna, teatralna, stolarska, komputerowa, haftu i koronkarstwa, krawiecka, majsterkowania, ogrodnicza, gosp. domowego, ceramiczna, rękodzieła, fryzjersko-kosmetyczna
itp. A więc dla każdego coś ciekawego. Uczestnicy mają też zapewnioną rehabilitację ruchową i pomoc psychologa. Organizujemy wycieczki, pikniki i zawody sportowe,
wychodzimy do kina i teatru, staramy się, aby nasi podopieczni żyli pełnią życia.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Krótki opis działalności:
Celem organizacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom. Realizujemy go poprzez prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Piotrkowie Tryb., w Wolborzu, Sulejowie i Bąkowej Górze. Na liście uczestników WTZ-ów jest 165 osób. Jednak liczba podopiecznych jest dużo większa, bo niektórzy, z
różnych przyczyn, nie mogą uczestniczyć w codziennej terapii. Te osoby są zapraszane na imprezy okolicznościowe, integracyjne i wycieczki. Prowadzimy Punkt Wsparcia
Społecznego, gdzie rodziny osób niepełnosprawnych znajdują różnorodną pomoc. Organizujemy imprezy turystyczne, rekreacyjne i sportowe dla osób niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”
ul. Krasickiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tel.: 509850959 Anna Nowakowska
mam.sasiada@gmail.com, www.mamsasiada.blogspot.com
oraz www.latarnicy.blogsot.com

Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” działa na rzecz integracji mieszkańców
ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. Przeciwdziałamy więc wykluczeniu społecznemu osób starszych. Integracja mieszkańców następuje
poprzez organizowanie szeregu warsztatów tematycznych, wyjazdów turystycznych
i fotograficznych, organizacji różnego rodzaju imprez w tym: OTWARTA SZAFA, projekty komputerowe, internetowe i zakresu zainteresowania uczestników nowoczesnymi
technologiami realizowane przez latarników PCRS, warsztaty rękodzielnicze, wieczorki poetyckie, wernisaże czy imprezy dla dzieci i Festyny we współpracy z innymi
Instytucjami. Bierzemy również udział w organizacji pomocy dla innych m.in. w działaniu WOŚP lub Szlachetnej Paczce. Za naszą działalność otrzymaliśmy wyróżnienie
od rzecznika Praw Obywatelskich i Komisję ds. Osób Starszych wpisem do „Złotej
Księgi Dobrych Praktyk”.
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Usługi/produkty:
Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” od początku działalności miało na celu integrację osób starszych, wzajemną pomoc w różnych życiowych problemach, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych spraw, organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia,
organizowanie spotkań integracyjnych osób w różnym wieku. Ważnym zadaniem jest
zapobieganie odrzuceniu społecznemu ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych,
ale także pomoc i wsparcie w chwilach zwątpienia. Najwięcej przedsięwzięć podejmowanych przez naszą organizację związanych jest z przeprowadzaniem warsztatów tematycznych, artystycznych, wystaw powarsztatowych, ale także z kształceniem
lub doskonaleniem różnych umiejętności, np. z obsługi komputera, korzystania z Internetu, korzystania z nowej generacji telefonu. Uczestnicy spotkań to często ludzie
uzdolnieni, chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami, prezentują swoje hobbystyczne
zbiory, uczą. Członkowie stowarzyszenia realizują lub współorganizują projekty obywatelskie. W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszyły się projekty Latarników
Polski Cyfrowej Równych Szans realizowane w naszych skromnych progach dla osób
50+. Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół „Mam Sąsiada” niejednokrotnie wspierali również inicjatywy ogólnokrajowe i lokalne. Brali czynny udział w zbiórkach na
rzecz osób pokrzywdzonych przez los, którzy np. w wyniku pożarów utracili cały
swój dobytek. W ramach realizowanego w kraju w 2014 roku projektu „Szlachetna
Paczka” członkowie Stowarzyszenia współtworzyli Paczkę dla dwóch potrzebujących
rodzin lub w Finale WOŚP w 2016 roku.
W związku z podejmowanymi licznymi inicjatywami na rzecz osób starszych Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” zostało uhonorowane przez Rzecznika Praw
Obywatelskich i Komisję ds. Osób Starszych wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.
Coraz częściej organizujemy zajęcia i imprezy wyjazdowe tj. warsztaty fotograficzne,

turystyczne, związane z naturą lub nowoczesnymi technologiami, integracyjne i poznawcze, jedno i kilkudniowe. Spotkania członków oraz osób zainteresowanych odbywają się regularnie w każdy wtorek w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół „Mam
Sąsiada” przy ul. Krasickiego 3 od godz.16,30 do 17,30. Większość organizowanych
imprez, warsztatów jest nieodpłatnych lub opartych na niewielkiej odpłatności.

Stowarzyszenie Droga Nadziei

Krótki opis działalności:
Stowarzyszenie działa na terenie województwa łódzkiego. Obejmuje swoim zakresem działania m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Usługi/produkty:
Jesteśmy w stanie prowadzić m.in.
• Punkty Informacyjno – Konsultacyjne (pomoc psychologiczna, prawna, socjoterapeutyczna, współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania
Przemocy, itp. )
• poradnictwo psychologiczne w szkołach (dla dzieci, młodzieży, rodziców, itp.)
• jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie działań na rzecz osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kaletnicza Spółdzielnia Socjalna Skorpions
ul. Wojska Polskiego 85, Piotrków Trybunalski
797 352 061 504 482 343
Spoldzielnia.skorpions@gmail.com
www.skorpions.com.pl

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

ul. Mickiewicza 34; adres do korespondencji: ul. Jasna 61,
97-300 Piotrków Trybunalski
nori1@interia.pl

Krótki opis działalności:
Produkcja wyrobów kaletniczych (torby torebki kosmetyczki saszetki itp.), usługi naprawcze kaletnicze i krawieckie oraz wykonywanie specjalnych nietypowych zamówień i zleceń.
Opis usług/produktów:
Naprawa wyrobów kaletniczych i odzieży produkcja wyrobów kaletniczych produkcja profesjonalnych pokrowców na sprzęt muzyczny wykonywanie nietypowych zamówień. Jednym słowem jesteśmy w stanie uszyć wszystko co tylko potrzeba klientowi
możemy również nanieść nadruk metodą sitodruku lub haftu.
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Piotrkowska Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Juliusza Słowackiego 7/9, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 647-77-98
www.szkola.info.pl, biuro@szkola.info.pl

Krótki opis działalności:
Piotrkowska Fundacja jest najdłużej funkcjonującą placówką oświatową wspierającą
kształcenie osób dorosłych i promującą kształcenie ustawiczne w Piotrkowie Tryb.
Zakres działalności obejmuje prowadzenie szkół dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej), organizowanie kursów, umożliwiających
uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w najbardziej pożądanych kwalifikacjach na rynku pracy. Prowadzone przez Fundację szkolenia posiadają akredytację Kuratora Oświaty w Łodzi, będącą potwierdzeniem wysokich kompetencji
pracowników firmy oraz jakości świadczonych usług. Fundacja wprowadziła i stosuje
system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Fundacja jest
certyfikowanym laboratorium ECDL.
Usługi/produkty:
Impulsem do stworzenia przedsiębiorstwa społecznego był przede wszystkim fakt,
że jednym z celów statutowych Fundacji jest działalność na rzecz osób bezrobotnych
i defaworyzowanych na rynku pracy. Dzięki utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego Fundacja zapewnia zatrudnienie osobom, które w inny sposób na rynek pracy
nie miałyby szansy wejść (powrócić), przy czym podejmowane przez takie osoby
pracy daje im szansę podniesienia poczucia własnej wartości, przywrócenia szacunku
w oczach innych oraz zwiększenia poziomu ich kompetencji i umiejętności zawodowych, co przyczynia się do aktywizacji społeczności, pobudzania lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości. Tego typu strategia nakręca lokalny rozwój – pozwala
bowiem ściągać po środki finansowe z zewnątrz, które, jeśli zdoła się je utrzymać na
lokalnym rynku, będą stymulować lokalną wymianę gospodarczą, umożliwią zatem
wzrost gospodarczy.
Ponadto powołane przedsiębiorstwo społeczne stwarza Fundacji możliwość aplikowania o środki publiczne potrzebne do jego funkcjonowania. Przedsiębiorstwo jest
również w mniemaniu Fundacji odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby społeczne.
W ramach tej działalności oferujemy kompleksowe projektowanie i realizowanie
kampanii reklamowych poprzez projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam
w ekranie led Fundacji. Dodatkowo świadczymy usługi reklamowe mające na celu
przyciąganie lub zatrzymywanie klientów, np. poprzez promocję wyrobów, marketing bezpośredni, doradztwo marketingowe. Najważniejszą usługą w ramach kampanii reklamowych jest przyjmowanie zleceń na sprzedaż towarów i usług.
Prowadzimy kursy i szkolenia, szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.szkola.info.pl.
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SKIERNIEWICE

SIZEI – Spółdzielnia Inwalidów
Zakład Elementów Indukcyjnych
ul. Tuwima 5, 96-100 Skierniewice
tel.: 46/833 26 38, fax: 46 833 40 41
biuro@sizei.pl, www.sizei.pl

Krótki opis działalności:
Produkcja transformatorów, cewek i dławików. Obróbka narzędziowa. Regeneracja
narzędzi. Produkcja komponentów metalowych i izolacyjnych.
Opis usług/produktów:
Usługi z wykorzystaniem parku narzędziowego i maszynowego: regeneracja maszyn;
wykonawstwo i uzdatnianie zużytych elementów maszyn i urządzeń; produkcja detali
metalowych i izolacyjnych.
Realizacja zleceń konfekcjonowania, sortowanie masowo wykonywanych detali. Kompletacja i prosty montaż mechaniczny i elektryczny.
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www.es.rcpslodz.pl

