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Innowacyjne praktyki społeczne – spis treści

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Inkubator przedsiębiorczości dla matek  

Numer praktyki 1 

Nazwa praktyki Inkubator przedsiębiorczości dla matek 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

MAma CoWork: Karolina Dorożała i Kamila Jeżowska – Hułas 
BlisCo Mamy: Beata Rutkowska i Irmina Chrobak 

Obszar merytoryczny Rozwój przedsiębiorczości kobiet, powrót mam na rynek pracy, 
opieka nad dziećmi 

Opis praktyki Działania: stworzenie przestrzeni z dostępnym dla mam sprzętem 
biurowym, w której zapewniona jest profesjonalna opieka dla 
dzieci; organizowanie warsztatów zawodowych i szkoleń 
związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej.  
Program Mama CoWork znalazł się z finale konkursu European 
Social Innovation Competition. 
Rezultaty: ułatwienie mamom powrotu na rynek pracy - kobiety 
mogą podnosić swoje kwalifikacje bądź wykorzystywać przestrzeń 
biurową do uruchomienia swojej działalności. Jednocześnie będąc 
wciąż blisko dzieci, którymi w tym czasie zajmują się zawodowi 
opiekunowie / opiekunki. W ten sposób mogą połączyć aspiracje 
zawodowe z koniecznością zajmowania się potomstwem. 

Element innowacyjny Łączy przestrzeń coworkingową (czyli dzieloną między różne 
przedsiębiorczynie przestrzeń biurową) i mini inkubator 
przedsiębiorczości ze szkoleniami zawodowymi oraz kwalifikowaną 
opieką nad małymi dziećmi. 

Info https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-
prizes/european-social-innovation-competition_en 
https://wideo.wp.pl/pomysl-na-biznes-coworking-dla-mam-
6360132906891393v 

 

Fot. Blisco Mamy 
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Program Różowa skrzyneczka 

Mapa różowych skrzyneczek ze strony www fundacji 

Numer praktyki 2 

Nazwa praktyki Różowa skrzyneczka 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Fundacja Różowa skrzyneczka 
Zrzeszenie Okresowa Koalicja 

Obszar merytoryczny Walka z wykluczeniem menstruacyjnym 

Opis praktyki Działania: zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych 
środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz 
dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. 
Pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami zawisła w 
2019 roku w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu.  
Rezultaty: Tysiące różowych skrzyneczek w szkołach, bursach, 
placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, 
teatrach. W akcję włączają się kolejne samorządy. Dołączyły też 
sieci Biedronka i Lidl. Liczba skrzyneczek wciąż rośnie - wraz ze 
świadomością istnienia ubóstwa menstruacyjnego w Polsce i 
konieczności zaradzenia mu. 

Element innowacyjny Skrzyneczki same w sobie są nowym pomysłem, a ich obecność w 
wielu miejscach publicznych wpływa na zniesienie tabu, którym 
obciążona jest w Polsce menstruacja. 

Info www.rozowaskrzyneczka.pl 
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Program Bezdomni dla bezdomnych 

 

Numer praktyki 3 

Nazwa praktyki „Bezdomni dla Bezdomnych” 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Towarzystwo Pomocy im . Św. Brata Alberta, Koło Jeleniogórskie 

Obszar merytoryczny Wsparcie w kryzysie bezdomności, aktywizacja osób 
wykluczonych, długotrwale bezrobotnych 

Opis praktyki Działania: rekrutacja osób w kryzysie bezdomności do cyklu 
szkoleń przygotowujących do pracy w charakterze streetworkera. 
Po szkoleniu teoretycznym i praktycznym pod okiem 
doświadczonego streetworkera, bezdomni odbywają miesięczny 
staż w Jeleniogórskim Kole Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta. Ich zadaniem jest praca w terenie w poszukiwaniu osób w 
kryzysie bezdomności zamieszkujących w przestrzeni publicznej 
(dworce, altanki, śmietniki, działki, pustostany), a następnie próba 
pomocy tym osobom poprzez wsparcie bezpośrednie i kierowanie 
do placówek pomocowych. Po ukończeniu szkolenia osoby 
zaangażowane mają szanse na zatrudnienie lub wolontariat. 
Rezultaty: W tej chwili na terenie Jeleniej Góry i okolic pracuje 4 
streetworkerów wyłonionych w trakcie trwania programu (do marca 
2022). Uzyskanie kwalifikacji do pracy streetworkera i podjęcie 
aktywności zawodowej w tej dziedzinie pozwala na stopniowe 
odbudowanie poczucia własnej wartości i przewartościowanie 
własnych doświadczeń życiowych. 

Element innowacyjny • Streetworkerzy rekrutowani spośród osób, które same zmagają 
się lub pokonały kryzys bezdomności 

• Możliwość kontynuacji zatrudnienia bądź wolontariatu 
• Skuteczna forma stopniowego powrotu do życiowego 

bezpieczeństwa 

Info https://bratalbertjg.pl/streetworking/ 

Fot.  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jeleniej Górze 

Blisco Mamy 
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Śląska Akademia Kompetencji Społecznych 
 

Numer praktyki 4 

Nazwa praktyki Śląska Akademia Kompetencji Społecznych 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Instytut Rozwoju Rynku Pracy 

Obszar merytoryczny Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, edukacja młodzieży  

Opis praktyki Działania: Zorganizowanie cyklu 5 warsztatów dla młodzieży 
z zakresu kompetencji komunikacyjnych, społecznych, budowania 
zespołu i design thinkingu. W ramach programu zespoły tworzyły 
własne, autorskie akcje społeczne na rzecz wybranych 
społeczności lokalnych oraz kręciły filmy przedstawiające 
zrealizowane działania. Projekt objął 120 uczestników w wieku 14-
17 lat z 15 miast województwa śląskiego. 
Rezultaty: rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności 
pracy w grupie. Przykłady zrealizowanych działań:  
1. Młodzież z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Lublińcu promowała dobre postawy wobec 
zwierząt poprzez rozdawanie samodzielnie zaprojektowanych 
ulotek, zachęcających do adopcji bezdomnych zwierząt, a także 
zakupu koców oraz karmy.  
2. Wychowankowie Domu Dziecka w Sarnowie zorganizowali 
wieczór filmowy, podczas którego wyświetlone zostały filmy 
edukacyjne na temat spędzania czasu wolnego. Chłopcy zachęcali 
również swoich rówieśników, aby czas wolny spędzać w bardziej 
aktywny sposób, niż granie na komputerze.  
3. Młodzież z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 
w Siemianowicach Śląskich przygotowała paczki z czapkami, 
szalikami oraz ciepłymi skarpetami, aby pomóc osobom 
bezdomnym w okresie chłodów.  
4. Wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla 
Nieletnich w Raciborzu zorganizowali Dzień Sportu i zdrowego 
odżywiania. W ramach swojego projektu, przygotowali prezentację 

Fot.  Klaster.org.pl 

Blisco Mamy 
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dotyczącą zdrowego odżywiania, a po teorii przyszedł czas na 
praktykę i zajęcia na sali gimnastycznej. 

Element innowacyjny Forma serii warsztatów z różnych dziedzin, nastawiona na 
rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, społecznych, budowanie 
zespołu, identyfikacji lokalnych wyzwań (wywiady z 
mieszkańcami), zakończona warsztatami design thinkingu, które 
pozwalają zdobytą wiedzę przekuć w działanie. 

Info https://www.klaster.org.pl/wspaniala-inicjatywa-w-ramach-slaskiej-
akademii-kompetencji-spolecznych/ 
https://www.innowacjespoleczne.com/projekty/project/65/slaska-
akademia-kompetencji-spolecznych  m.in. scenariusze warsztatów 
https://www.youtube.com/watch?v=lAKB4usPpcY 
https://niw.gov.pl/ 

 

 

 

 

  

https://www.innowacjespoleczne.com/projekty/project/65/slaska-akademia-kompetencji-spolecznych
https://www.innowacjespoleczne.com/projekty/project/65/slaska-akademia-kompetencji-spolecznych
https://www.youtube.com/watch?v=lAKB4usPpcY
https://niw.gov.pl/
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RODzinnie i zielono 

 

Numer praktyki 5 

Nazwa praktyki RODzinnie i zielono 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Fundacja Zaprojektowane do działania oraz Zarząd i działkowcy z 
warszawskiego ROD Syrena 

Obszar merytoryczny Aktywizacja osób starszych, integracja społeczna, włączanie do 
wspólnego działania osób wykluczonych, z 
niepełnosprawnościami, w tym dzieci 

Opis praktyki Działania: rozpoznanie żyjących w okolicy grup osób 
doświadczających wykluczenia, a następnie zaproszenie ich na 
działki do udziału w organizowanych tam wydarzeniach, 
warsztatach, wspólnych pracach ogrodowych itp.  
Przykłady działań: cykl spotkań, podczas których goście mogli 
spacerować, odpoczywać na kocach w otoczeniu działkowej zieleni 
ROD Syrena, puszczać bańki mydlane i poznawać gospodarzy 
działek. Jedna z działkowiczek, pani Marta ugościła uczniów w 
swojej altance i dzieliła się wiedzą o uprawie roślin.  
W czasie każdej wizyty postawały zdjęcia, które następnie 
przekazano uczniom Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych z prośbą o przygotowanie kolaży. Ich prace 
zostały następnie zaprezentowane społeczności działkowców w 
formie wakacyjnej mini wystawy na ogrodowej alei. 
Rezultaty: Działkowcy, często samotni seniorzy i seniorki cieszą 
się z towarzystwa i wsparcia w pracach w ogrodzie, a osoby 
doświadczające wykluczenia korzystają z przebywania w naturze i 
ożywczych interakcji z innymi ludźmi. Na podstawie cyklu spotkań 
powstaje podręcznik dobrych praktyk ROD, który tworzy podwaliny 
programu Otwartego Społecznego Rozwoju ROD oraz otwarcia 
ogrodów dla społeczeństwa. 

Fot.  pzd.pl 

Blisco 

Mamy 
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Element innowacyjny • Połączenie właścicieli działek (często samotnych seniorów i 
seniorki) z osobami doświadczającymi wykluczenia poprzez 
organizowanie wspólnych wydarzeń na terenie ogródków 

• Stworzenie podręcznika dobrych praktyk otwierania ROD-ów 

Info http://pzd.pl/artykuly/26728/188/RODzinnie-i-Zielono-zajecia-dla-
mlodziezy-z-niepelnosprawnoscia-w-ROD-Syrena-w-
Warszawie.html 
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Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów 
 

Numer praktyki 6 

Nazwa praktyki Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów NESTOR 

Obszar merytoryczny Seniorzy, społeczeństwo obywatelskie 

Opis praktyki Działania: zorganizowanie warsztatów partycypacji społecznej dla 
50 seniorów. Tematyka warsztatów to m.in. pisanie petycji aby 
seniorzy mogli aktywnie wpływać na lokalną politykę. Tematyka 
warsztatów wynikała bezpośrednio z przeprowadzonych wcześniej 
wywiadów, w których seniorzy zwrócili uwagę na to, że gmina, 
planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko bierze 
pod uwagę ich potrzeby i problemy. Osoby starsze nie wiedziały 
jak komunikować się z władzami lokalnymi i wpływać na rozwój 
polityki lokalnej z uwzględnieniem ich potrzeb. 
Rezultaty: wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu 
poprzez możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej 
polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.  

Element innowacyjny Wspieranie partycypacji społecznej osób starszych, aktywizacja 
obywatelska seniorów 

Info https://zaglebiemlodych.pl/zaglebiowska-mapa-potrzeb-seniorow/ 
https://www.youtube.com/watch?v=rNzDDBW0328 

 

 

Fot.  Zaglebiemlodych.pl  
Przekazanie przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
„NESTOR” Mapy Potrzeb Seniorów władzom gminy Poręba. 
 
 

 

http://m.in/
https://zaglebiemlodych.pl/zaglebiowska-mapa-potrzeb-seniorow/
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Zielona Stacja - franczyza społeczna 

Numer praktyki 7 

Nazwa praktyki Zielona Stacja - franczyza społeczna 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, organizacje 
non profit) z województw śląskiego i opolskiego 

Obszar merytoryczny Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, ekonomia 
społeczna, opieka społeczna, zero waste, ekologia, zdrowa 
żywność 

Opis praktyki Działania: tworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób 
wykluczonych społecznie w ramach franczyzy społecznej - sieci 
sklepów ze zdrową żywnością od lokalnych producentów. Wszyscy 
franczyzobiorcy Zielonej Stacji są podmiotami ekonomii społecznej 
i zatrudniają osoby niepełnosprawne, które pod okiem trenerów 
zajmują się składaniem pudełek oraz kompletowaniem zamówień. 
Do podstawowych obowiązków pracowników należy pakowanie 
warzyw i owoców do pudełek. Ujednolicony system zamówień 
pozwala nawet pracownikom ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności odważać produkty oraz liczyć sztuki. 
Usługi asystenta są oferowane na terenie całej gminy w zakresie 
dojazdu do osoby niepełnosprawnej, wsparcia w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz załatwiania spraw 
codziennych i urzędowych przez 7 dni w tygodniu. Zielona Stacja 
jest też miejscem spotkań osób z niepełnosprawnościami, 
członków ich rodzin z asystentami. Tworzenie modelu jest 
wspierane przez koordynatorów wdrażania franczyzy.  
Rezultaty: W ramach projektu powstała sieć franczyzy społecznej, 
do której zaangażowano 6 przedsiębiorstw społecznych na terenie 
aglomeracji śląskiej. 
Dzięki zatrudnieniu osoby niepełnosprawne zyskują większą 
samodzielność w życiu codziennym przy jednoczesnej aktywizacji 
zawodowej, a rolnicy dostarczający zdrową, nieprzetworzoną 
żywność mogą liczyć na stałą współpracę.  

Fot.  Zielona Stacja 

Blisco Mamy 
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Element innowacyjny Model franczyzy społecznej łączący w sobie troskę o zdrowe 
odżywianie, lokalne rolnictwo, ekonomię społeczną, aktywizację 
osób niepełnosprawnych i jasne założenia etyczne.  

Info https://www.zielonastacja.pl/    
kontakt@klaster.org.pl 
https://www.youtube.com/watch?v=VMydMamV9so 

https://www.zielonastacja.pl/
mailto:kontakt@klaster.org.pl
https://www.youtube.com/watch?v=VMydMamV9so
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Szkolne Inkubatory Ekologiczne 
 

  

 

Numer praktyki 8 

Nazwa praktyki Szkolne Inkubatory Ekologiczne - konkurs  

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Spółdzielnia Socjalna Piast 

Obszar merytoryczny Edukacja ekologiczna uczniów szkół podstawowych, ochrona 
środowiska 

Opis praktyki Działania: Zorganizowanie konkursu na najlepszą eko-pracownię, 
do którego zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe z 
województwa śląskiego. Do konkursu mogły przystąpić zespoły, 
składające się z trzech uczniów oraz nauczyciela. Każdy zespół 
otrzymał dofinansowanie projektowanych pracowni w wysokości 
maksymalnie 3000 złotych. Zaangażowani w projekt uczniowie 
zostali następnie przeszkoleni i jako eko-ambasadorzy, prowadzili 
dalsze szkolenia dla rówieśników. 
Rezultaty: W ramach inicjatywy w szkołach powstały eko-
pracownie - szklarnie i ogródki; część szkół zadbała o wyposażenie 
szkoły w potrzebne narzędzia ogrodnicze. 
Zaangażowani uczniowie zostali następnie wyszkoleni na eko-
ambasadorów, aby w późniejszym czasie przeprowadzić zajęcia 
dla swoich rówieśników. W warsztatach prowadzonych przez 
młodych ambasadorów wzięło udział 2000 uczniów z 10 szkół 
podstawowych. Działania podjęte w ramach projektu będą 
opublikowane w eko-narzędziowniku na stronie internetowej 
projektu i zostaną rozesłane do szkół podstawowych z 
województwa śląskiego. Uczniowie stworzą też film promujący 

Fot.  Zielona Stacja 

Blisco Mamy 

Fot.  Szkolne Inkubatory Ekologiczne 

Blisco Mamy 
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projekt, którego adresatami będą uczniowie szkół podstawowych z 
całego kraju. 

Element innowacyjny • Forma konkursu - już na etapie wnioskowania uczniowie uczą się 
formułować swoje potrzeby i pomysły oraz pracować w grupie  

• Praktyczne działania proekologiczne na terenie szkół - 
wyprowadzenie lekcji przyrody z klasy do ogrodu 

Info https://szkolneinkubatoryekologiczne.pl/ 
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Wspólnota Burego Misia 

Numer praktyki 9 

Nazwa praktyki Wspólnota Burego Misia 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Fundacja Wspólnota Burego Misia im. Bogdana Jańskiego 
 

Obszar merytoryczny Pomoc społeczna, aktywizacja osób niepełnosprawnych 
intelektualnie i ruchowo 

Opis praktyki Działania: współtworzenie miejsca schronienia, opieki, rehabilitacji 
i rekreacji dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, w 
tym tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej temu 
celowi - Osady Burego Misia oraz wszelkie organizacyjne działania 
fundacji, której zadaniem jest wspierać finansowanie i aktywności 
w Osadzie. 
W ramach terapii zajęciowej w Osadzie powstają m.in. różnego 
rodzaju sery, twaróg, masło, dżemy, syropy, przetwory i zioła 
suszone. Produkty te można kupić w sklepiku, jak i złożyć 
zamówienie w wyprzedzeniem. 
Co roku latem, niedaleko Osady Burego Misia organizowany jest 
Obóz Burego Misia - największe święto Wspólnoty - święto 
spotkania. Obóz składa się z dwóch dwutygodniowych turnusów, w 
których uczestniczy około 250 Burych Misiów i tyle samo Burych 
Niedźwiedzi (Bury Miś oznacza osobę z niepełnosprawnością 
intelektualną lub fizyczną, natomiast Bury Niedźwiedź to 
pełnosprawny przyjaciel - opiekun Burego Misia). Turnus składa się 
z pomniejszych podobozów tożsamych grupom Wspólnoty w 
ogniskach lokalnych), posiadających własną kadrę i realizujących 
odrębny plan zajęć. 
Oprócz Osady działają również wspólnoty lokalne w Krakowie, 
Poznaniu i Bytomiu. 
Rezultaty: Osada jest domem, bezpiecznym miejscem dla wielu 
osób, które tego potrzebują. Tworzy też przyjazną przestrzeń do 
rozwoju i samorealizacji. 

Fot.  Buremisie.org.pl 

Blisco Mamy 

http://m.in/
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Element innowacyjny • Kooperatywa Burego Misia 
• Sposób, w jaki zorganizowane są turnusy podczas Obozów 

Burego Misia 

Info www.buremisie.org.pl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

http://www.buremisie.org.pl/
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Nastoletni Azyl 

Numer praktyki 10 

Nazwa praktyki Nastoletni Azyl 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Nastoletni Azyl - nieformalna grupa młodzieży.  
Członkinie i członkowie: Andżelika Friedrich (założycielka), Sabina 
Iskierka (opiekunka merytoryczna), Agnieszka Bartoszewska 
(ispecjalistka ds mediów społecznościowych), Przemysław Kaca 
(redaktor), Daria Masztafiak (redaktorka), Julia Januchta 
(redaktorka), Gabrysia Stawarz (redaktorka), Magda Sołowiej 
(redaktorka), Joanna Majchrzak (redaktorka), Dagmara Protaś 
(redaktorka) 
 

Obszar merytoryczny Zdrowie psychiczne młodzieży, edukacja 

Opis praktyki Działania: prowadzenie strony internetowej z edukacyjnym 
blogiem dla młodzieży i rodziców, opracowywanie wzorów 
plakatów, ulotek i tapet (do pobrania ze strony www), 
podejmowanie współpracy instytucjonalnej nakierowanej na 
poprawę sytuacji psychiatrii dziecięcej w Polsce, wspólne działania 
m. in. z Rzecznikiem Praw Pacjenta i z Zespołem Parlamentarnym 
ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 
Rezultaty: wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych, 
edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, szerzenie informacji 
na temat możliwych form wsparcia, wsparcie rodziców w 
zrozumieniu trudności, z jakimi mierzą się nastolatki. 
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Element innowacyjny Witryna została założona w kwietniu 2018 roku przez nastolatkę, 
która postanowiła dzielić się swoim doświadczeniem cierpienia 
psychicznego i robiąc to pomagać innym. 

Info https://nastoletniazyl.pl/    

Fot.  Nastoletni Azyl 

Blisco Mamy 

https://nastoletniazyl.pl/
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Zatrudnienie przejściowe 

Numer praktyki 11 

Nazwa praktyki Zatrudnienie przejściowe 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Warszawski Dom pod Fontanną (Zespół Regionalny Koalicji na 
Rzecz Zdrowia Psychicznego), Kielecki Dom pod Fontanną 

Obszar merytoryczny Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie 

Opis praktyki Działania: program rehabilitacji i reintegracji zawodowej stworzony 
dla osób chorujących psychicznie, będący integralną częścią 
modelu Domu-Klubu. Domy-Kluby to środowiskowe domy 
samopomocy, których początki sięgają  Fountainhouse. 
Członkowie Domu-Klubu podejmują zatrudnienie z odpowiednim 
wsparciem ze strony stowarzyszenia, które zapewnia jego ciągłość 
oraz treningi. Zatrudnienie trwa od 3 do 9 miesięcy i obejmuje 
pracę w wymiarze maksymalnie pół etatu. Przed przystąpieniem do 
pracy członkowie szkolą się u przyszłego pracodawcy pod okiem 
pracownika Domu-Klubu, ucząc się wykonywania swoich 
obowiązków. Zadania, określone przez pracodawcę, wykonuje na 
zmianę dwóch członków Domu-Klubu. Pracownik nie jest pytany o 
orzeczenie o niepełnosprawności, a pracodawca nie korzysta z 
refundacji kosztów wynagrodzenia. 
Warszawski Dom pod Fontanną od wielu lat współpracuje m.in. z 
Urzędem Dzielnicy Wola oraz Szpitalem Wolskim. Kielecki Dom 
pod Fontanną pośredniczy w zatrudnianiu osób m.in. w Miejskim 
Ośrodku Pmocy Rodzinie. Osoby doświadczające kryzysów 
psychicznych pracują jako kurierzy doręczający dokumenty, 
pracownicy gospodarczy, porządkowi. 
Rezultaty: osoby chorujące mają szansę na poznanie realiów 
otwartego rynku; biorą pełną odpowiedzialność za swoją pracę, ale 
mogą liczyć na życzliwą pomoc w razie potrzeby. Zyskują też 
lepsze rozpoznanie swoich możliwości na różnych stanowiskach 
pracy i w różnych sytuacjach społecznych oraz referencje od 
pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia. Ponadto otrzymują 
wynagrodzenie adekwatne do świadczonej pracy. Ze statystyk o 
zasięgu światowym wynika, że 40-60% członków domów-klubów 
po mniej więcej dwóch latach zatrudnienia przejściowego uzyskuje 

Fot.  wdpf.org.pl 

Blisco Mamy 

http://m.in/
http://m.in/
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stałe, niezależne miejsce pracy. 
Pracodawcy natomiast zyskują dobrze przygotowanego 
pracownika z gwarancją ciągłości (w razie nagłej nieobecności 
Dom-Klub zapewnia zastępstwo). Ponadto udział w programie 
pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, czy instytucji. 
 

Element innowacyjny Model zatrudnienia niebędący pracą chronioną, a jednocześnie 
mocno wspierający osoby chcące wrócić na rynek pracy.  

Info wdpf.org, kdpf.kielce.pl 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://wdpf.org/
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Serwis internetowy Maszto.org 
 

 

Numer praktyki 12 

Nazwa praktyki MASZTO 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Właścicielem i administratorem serwisu jest grupa osób pod nazwą 
Maszto.  
Organizacje współpracujące: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, 
Stowarzyszenie robisz.to, Fundacja Sue Ryder, Ciuchowisko, 
Fundacja CultureLab, Wspólnota Emaus, Fundacja giganci, Jokot 
(pomoc zwierzętom), Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z 
Chorobą Parkinsona 

Obszar merytoryczny Zero waste, ekologia, pomoc ludziom i zwierzętom w potrzebie 

Opis praktyki Działania: rozwój technologiczny platformy internetowej, tworzenie 
i rozwijanie wirtualnego narzędzia, które stanowi miejsce wymiany 
informacji pomiędzy darczyńcami i organizacjami zajmującymi się 
statutowo pomocą dla osób potrzebujących. Aby dołączyć do 
maszto jako organizacja, wystarczy wypełnić krótki formularz na 
stronie. Przekazanie daru jest jeszcze prostsze, zapewnia to 
przyjazny interfejs i intuicyjna budowa strony.  
Rezultaty: Platforma jest aktualnie stroną internetową, przez którą 
organizacje ogłaszają swoje listy potrzeb, a użytkownicy mogą się 
skontaktować z wybraną organizacją w celu ustalenia formy 
przekazania darów (wysyłka lub przekazanie osobiście). Aktualnie 
platforma gromadzi dane z dużych miast, przede wszystkim 
Krakowa i Warszawy. Docelowo Masz.to ma działać na terenie 
całej Polski i być dostępne również jako aplikacja mobilna. 

Element innowacyjny Nowe technologie, pomoc społeczna, zero waste 

Info maszto.org 

http://robisz.to/
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Spółdzielnia Bistro przy Spółdzielni Socjalnej Kto rano wstaje 

 

Numer praktyki 13 

Nazwa praktyki Spółdzielnia Socjalna Kto rano wstaje, Bistro 

Obszar merytoryczny Pomoc osobom w kryzysie bezdomności, uzależnionym, 
niepełnosprawnym 

Opis praktyki Działania: spółdzielnia, zrzeszająca i zatrudniająca osoby 
wywodzące się z grup wykluczenia społecznego, świadczy usługi 
w zakresie cateringu, dostarczania posiłków grupom 
pielgrzymkowym, posiłków dietetycznych bezpośrednio do 
prywatnych domów seniorów, obsługi imprez masowych typu 
pikniki, targi. Prowadzi także bistro w warszawskim Ursusie oraz 
oferuje usługi sprzątania i dezynsekcji mieszkań, usługi 
transportowe przy przeprowadzkach, usuwanie gabarytów, czy 
drobne prace elektryczne oraz hydrauliczne.  
Rezultaty: Spółdzielnia przygotowuje miesięcznie około 13000 
ciepłych posiłków oraz 600 posiłków dietetycznych dla osób 
starszych. Zatrudnia 34 osoby. Od początku działalności w 2013 
roku dzięki pracy w spółdzielni 7 osób całkowicie usamodzielniło 
się i teraz pełni rolę mentorów dla osób dopiero wkraczających na 
tę drogę. 

Element innowacyjny • Nowi pracownicy są szkoleni przez osoby, które same wyszły z 
kryzysu 

• Kompleksowe rozpoznawanie potrzeb osób starszych i 
świadczenie usług odpowiadających bezpośrednio na te 
potrzeby. 

Info https://caritasaw.pl/, https://ktoranowstaje.pl 
Facebook: Spółdzielnia Socjalna Kto rano wstaje 

https://caritasaw.pl/
https://ktoranowstaje.pl/
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Program „E-usługi publiczne dostępne dla seniora” 
 

 

Numer praktyki 14 

Nazwa praktyki Program „E-usługi publiczne dostępne dla seniora” 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Instytut Pracy i Edukacji, Klaster Innowacji Społecznych 

Obszar merytoryczny Wykluczenie cyfrowe seniorów 

Opis praktyki Działania: szkolenia osób po 60 roku życia z załatwiania spraw w 
internecie. Seniorzy uczą się m.in. jak założyć internetowe konto 
pacjenta, profil zaufany, czy jak poruszać się w rządowych 
serwisach ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej) i PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych), czy jak znaleźć w internecie 
najszybciej dostępne świadczenie NFZ. 
Rezultaty: znaczne ułatwienie codziennego funkcjonowania 
seniorów, wzrost poczucia sprawczości i bezpieczeństwa - wiele 
spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. 

Element innowacyjny Połączenie zaznajamiania seniorów z cyfryzacją z pomocą w 
zakresie załatwiania żywotnych, a często trudnych dla nich, spraw 

Info https://www.klaster.org.pl 

https://gliwiceodnowa.pl/blog/senior-w-internecie-czylie-uslugi-

publiczne-dostepne-dla-seniora/ 

 

Fot.  Gliwiceodnowa.pl 

Blisco Mamy 

https://www.klaster.org.pl/
https://gliwiceodnowa.pl/blog/senior-w-internecie-czylie-uslugi-publiczne-dostepne-dla-seniora/
https://gliwiceodnowa.pl/blog/senior-w-internecie-czylie-uslugi-publiczne-dostepne-dla-seniora/
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Know your rights - generator wniosków urzędowych i sądowych dla 
obcokrajowców 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer praktyki 15 

Nazwa praktyki Know your rights - generator wniosków urzędowych i sądowych dla 
obcokrajowców 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Obszar merytoryczny Pomoc w zalegalizowaniu pobytu obcokrajowców na terenie RP 

Opis praktyki Działania: stworzenie prostego narzędzia - platformy internetowej 
z generatorem wniosków - pozwalającego obcokrajowcom 
przebywającym na terenie Polski szybko przygotować 
najważniejsze dokumenty urzędowe, nie czekając na poradę 
prawną. Chodzi przede wszystkim o pomoc w stworzeniu pism w 
takich sprawach jak: odmowa wjazdu do Polski, odmowa wydania 
zezwolenia na pobyt, odmowa świadczenia 500+, odwołanie od 
decyzji zobowiązania do powrotu, złożenie skargi do sądu w 
sprawie zezwolenia na pobyt, czy cofnięcie zakazu wjazdu. Przy 
każdym piśmie znajdują się przydatne instrukcje: informacje o 
poprawnym zaadresowaniu koperty, przewodniki pomagające 
odszukać numer sprawy, czy adres instytucji w bazie. Generator 
wniosków dostępny jest w 3 językach: polskim, angielskim i 
rosyjskim. 
Rezultaty: znaczne ułatwienie cudzoziemcom poruszania się w 
zawiłościach polskiego prawa, odciążenie organizacji zajmujących 
się poradnictwem prawnym 

Element innowacyjny Automatyzacja tworzenia wniosków urzędowych i sądowych, 
możliwość generowania pism w języku polskim również dla osób, 
które mają ograniczoną znajomość tego języka. 

Info https://interwencjaprawna.pl/imig/ 
https://www.youtube.com/watch?v=yQVRa4InTSI&t=6s 

https://interwencjaprawna.pl/imig/
https://www.youtube.com/watch?v=yQVRa4InTSI&t=6s
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Kooperatywa DOBRZE 

Numer praktyki 16 

Nazwa praktyki Kooperatywa DOBRZE 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” 

Obszar merytoryczny Spółdzielnie socjalne, rolnictwo ekologiczne, edukacja 
konsumencka i ekologiczna, integracja społeczności lokalnych 
wokół wspólnych wartości 

Opis praktyki Działania: wdrażanie modelu kooperatywy spożywczej opartej o 
zamówienia od lokalnych rolników ekologicznych oraz rozwijanie 
sieci sklepów. Każdy członek/ini Stowarzyszenia pracuje 
wolontaryjnie na rzecz Kooperatywy minimum 3 godziny w 
miesiącu w ramach tzw. dyżurów. Dzięki temu wszystkie zrzeszone 
osoby mają możliwość doświadczenia i poznania działania 
Kooperatywy od środka. Każdy członek/ini opłaca także składkę 
(min. 30 zł/miesiąc), która zasila budżet Stowarzyszenia. To obniża 
koszty prowadzenia sklepu, a przez to i ceny produktów. 
Członkowie kooperatywy po opłaceniu składek i odrobieniu dyżuru 
kupują produkty po preferencyjnych cenach, zbliżonych do 
producenckich. Osoby niezrzeszone w Kooperatywie korzystają ze 
standardowych cen. Każdy członek/ini może uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji na regularnych spotkaniach strategicznych. 
Rezultaty: Poza korzyściami płynącymi z otrzymywania najlepszej 
jakości produktów lokalnych w niskich cenach, członkowie 
kooperatywy otrzymują możliwość dokształcania się i integracji 
podczas regularnie organizowanych warsztatów i innych 
działaniach edukacyjnych. Spółdzielnia chętnie podejmuje 
współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz prezentuje swoje przedsięwzięcie w mediach, 
promując tym samym polską spółdzielczość. 

Element innowacyjny Model finansowania, częściowo oparty o składki członkowskie, a 
częściowo o sprzedaż produktów po cenach rynkowych dla osób 
spoza spółdzielni. 

Info https://dobrze.waw.pl/  

Fot.  Kooperatywa DOBRZE 

Blisco Mamy 

https://dobrze.waw.pl/
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Wspólne mieszkania chronione dla seniorek 

Numer praktyki 17 

Nazwa praktyki Wspólne mieszkania chronione dla seniorek w Rybniku - program 
pilotażowy 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Urząd Miasta Rybnik 

Obszar merytoryczny Pomoc społeczna, ubóstwo energetyczne 

Opis praktyki Działania: Program zakłada wspólne zamieszkanie sześciu 
mieszkających samotnie seniorek, które mają problem z 
samodzielnym utrzymaniem swoich domów / mieszkań. Płatność 
za pobyt jest uzależniona od kryterium dochodowego mieszkanek, 
a wnioski przyjmuje i rozpatruje Dział Projektów i Programu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Seniorki będą mogły 
mieszkać w lokalu tak długo, jak pozwoli im na to stan zdrowia. W 
codziennym funkcjonowaniu będzie im pomagać opiekunka, 
będąca do dyspozycji minimum 3 godziny dziennie.  
Rezultaty: aktualnie we współdzielonym mieszkaniu mieszkają już 
4 panie, które które z powodu wieku lub stanu zdrowia miały 
problemy w codziennym funkcjonowaniu, a w przestrzeni 
cohousingowej otrzymują potrzebne wsparcie oraz towarzystwo. 
Wspólne mieszkanie jest rozwiązaniem proekologicznym, znacznie 
wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania oraz zredukowanie 
poziomu smogu. 

Element innowacyjny Pierwsza w Polsce taka oferta dla seniorów, umożliwiająca 
eliminację poczucia samotności u beneficjentów i efektywniejsze 
wykorzystanie zasobów pomocy społecznej. Rozwiązanie jest tez 
ekonomiczne i ekologiczne - wpływa na obniżenie kosztów 
ogrzewania oraz zredukowanie poziomu zanieczyszczeń.  

Info https://www.youtube.com/watch?v=0_ow_h9KLuI 
www.naradaoenergii.pl 

Fot.  rybnik.naszemiasto.pl 

Blisco Mamy 

http://www.naradaoenergii.pl/
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Podziel się śniadaniem, Uganda 

Numer praktyki 18 

Nazwa praktyki Podziel się śniadaniem 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Fundacja Eka Africa 

Obszar merytoryczny Pomoc społeczna, walka z problemem głodu 

Opis praktyki Działania: zbieranie funduszy na śniadania dla dzieci z domu 
dziecka w Ugandzie. Dzięki akcji Agnieszki Żukowskiej, która od 
2014 roku pomaga dzieciom w Afryce i opisuje zmagania z 
tamtejszą rzeczywistością na swoim blogu zafryki.com, każde 
dziecko przed szkołą otrzymuje pełnowartościowe śniadanie. Taki 
posiłek składa się z kubka kaszy z dodatkiem mleka i cukru oraz 
banana. Z obliczeń wolontariuszki wynika, że koszt takiego 
śniadania dla jednego wychowanka na cały miesiąc to jedynie 14 
zł. Śniadania przygotowywane są przez młodzież z domu dziecka. 
Każdego dnia inna para wychowanków wstaje wcześnie rano, by 
rozpalić ogień i przygotować śniadanie. Chcemy uczyć młodzież 
odpowiedzialności i pracy. 
Rezultaty: najedzone dzieci = lepsze wyniki w szkole, nauka 
działania w zespole na rzecz innych podczas gotowania posiłków 

Element innowacyjny • Wyjście z pomocą poza własną strefę geograficzną i kulturową 
• Pomoc powiązana z zaangażowaniem potrzebujących w jej 

świadczenie (dzieci same - codziennie w innych parach - 
przygotowują śniadania dla innych dzieci) 

Info zafryki.com 

 

 

 

Fot.  zafryki.com 

Blisco Mamy 

http://zafryki.com/
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Projekty Stowarzyszenia ekologiczno-kulturalnego „Ziarno” w 
Grzybowie 

 Fot. Ireneusz Kamiński 

Numer praktyki 19 

Nazwa praktyki Projekty Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne „Ziarno” 

Obszar merytoryczny Rolnictwo ekologiczne, edukacja ekologiczna, aktywizacja 
społeczności lokalnej, pomoc społeczna, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

Opis praktyki Działania (wybrane): 1/Ekologiczny Uniwersytet Ludowy 
prowadzący kursy rolnictwa ekologicznego z wykorzystaniem 
metodyki nauczania duńskiego filozofa i pedagoga   Grundtviga; 
2/Uniwersytet Ludowy dla Nauczycieli – warsztaty dla pedagogów 
ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie, 3/ 
Załuskowski Uniwersytet Ludowy – warsztaty dla pensjonariuszek 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, 4/ 
warsztaty ekologiczne dla szkół z wielu miast i wsi w Polsce, 5/ 
utworzenie spółdzielni socjalnej „Cor et Manus. Jak u Eli”, 6/ Zupa 
z Grzybowa – wsparcie żywieniowe osób potrzebujących z 
udziałem wolontariuszy i spółdzielni socjalnej, 7/ Święto Michała – 
doroczna impreza o charakterze integracyjnym, promująca sztukę 
ludową, rzemiosło i produkty ekologiczne, 8/ Święto Jana – 
impreza ludowa połączona z ekumenicznym nabożeństwem i 
dziedzictwo osadnictwa nadwiślańskiego/olenderskiego. 
Rezultaty: aktywizacja społeczna, pomoc społeczna i edukacja 
różnych grup społecznych w zakresie wielu istotnych obszarów 
tematycznych realizowana przez relatywnie nieliczny zespół 
pracowników i współpracowników stowarzyszenia. 

Element innowacyjny Szerokie spektrum grup docelowych i form edukacji i wsparcia, 
innowacyjne modele nauczania rozwijające różnorodne 
kompetencje 

Info www.ziarno.grzybów.pl 

 

 

http://www.ziarno.grzybów.pl/
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Window of life, Uganda 

 

Numer praktyki 20 

Nazwa praktyki Dom Dziecka Window of Life (Okno życia) 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

Fundacja Window of life 

Obszar merytoryczny Pomoc socjalna 

Opis praktyki Działania: stworzenie domu i zapewnienie opieki oraz dostępu do 
edukacji osieroconym i potrzebującym dzieciom w Masindi w 
Ugandzie. Pomoc dzieciom z lokalnej społeczności, wymagającym 
specjalistycznej opieki medycznej, na którą nie mogą sobie 
pozwolić ich rodzice. Fundacja dba o to , by dzieci z domu dziecka 
miały dostęp do edukacji w lokalnych lub regionalnych szkołach, 
dostęp do nauki zawodu oraz możliwość rozwijania praktycznych 
życiowych umiejętności. „W naszym domu uczymy dzieci miłości, 
szacunku, odpowiedzialności i współpracy. Poprzez zapewnienie 
dostępu do edukacji, umożliwiamy  im  pozyskiwanie niezbędnej 
wiedzy. Robimy co w naszej mocy, aby przygotować ich do 
samodzielnego, dorosłego życia” - można przeczytać na stronie 
fundacji. Inicjatywa została zapoczątkowana w 2011. 
Rezultaty: dobry start w życie dla dzieci w trudnych sytuacjach 
życiowych. 

Element innowacyjny Pomoc zagraniczna, pomoc społeczna, międzykulturowość 

Info https://www.window-of-life.org 
https://www.youtube.com/watch?v=VpbDjFsnSGg 

 

 
 

Fot.  Window of Life 

Blisco Mamy 

https://www.window-of-life.org/pl/
https://www.youtube.com/watch?v=VpbDjFsnSGg
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Program Zaułek Kultury 

 
Zdjęcie od: Przemysław Kowalski 
 

Numer praktyki 21 

Nazwa praktyki Program Zaułek kultury 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

ZSP Ruda Wielka 
Pomysłodawcami i organizatorami są p. Dorota Kwaśniewska i p. 
Przemysław Kowalski. 

Obszar merytoryczny Młodzież 

Opis praktyki Działania: cykliczna organizacja wydarzenia charytatywno-
kulturalnego, w które zaangażowani są dzieci, rodzice, 
nauczyciele i wielu mieszkańców Rudy Wielkiej. Corocznie 
zmienia się temat przewodni występów; dotychczas odbyły się 
spotkania o tematyce: miłość, rodzina, Dzień Kobiet, Dzień 
Mężczyzn oraz Dzień Polskiej Niezapominajki. Zazwyczaj formą 
ekspresji są muzyka, sztuka, taniec, film i kabaret. 
Rezultaty: działania kulturalne i charytatywne są okazją do 
zjednoczenia środowiska lokalnego oraz spotkania, dlatego 
gromadzą bardzo dużą grupę odbiorców. Wydarzenie ma duże 
walory edukacyjnejest oczekiwane i oznaczone czerwoną kartką w 
kalendarzu mieszkańców Rudy Wielkiej i okolic. 

Element innowacyjny Charytatywny, międzypokoleniowy charakter wydarzenia 

Info http://www.wierzbica.pl/ugwierzbica/?p=16041 

Baza Innowacyjnych Praktyk Społecznych_20220926.docx 

Baza%20Innowacyjnych%20Praktyk%20Społecznych_20220926.docx
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Program Drogowskaz 
 

Numer praktyki 22 

Nazwa praktyki Drogowskaz 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

MOW Wierzbica, mgr Martyna Jamka, mgr Angelika Stanik, mgr 
Monika Kufel-Maleta, mgr Przemysław Kowalski  

Obszar merytoryczny Młodzież, profilaktyka 

Opis praktyki Działania: organizacja zajęć - początkowo, w 2020 roku w MOW 
w Wierzbicy, później działalność rozszerzono na uczniów 7 i 8 
klas szkół podstawowych gminy Wierzbica oraz powiatu 
radomskiego. W kolejnych miesiącach zajęcia były poświęcone 
innemu problemowi, wśród nich alkohol, nikotynizm, przemoc, HIV 
/ AIDS, narkotyki, bezpieczna miłość, bezdomność. 
Rezultaty: W pierwszym roku działalności efektem finalnym 
działań był film dokumentalny „Drogowskaz - nie zmarnuj swojego 
życia”. W roku szkolnym 2021/22 przeprowadzono 16 spotkań 
warsztatowych, mających na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z 
nadużywania substancji psychoaktywnych, telefonów 
komórkowych, czy gier komputerowych, a także konsekwencji 
ucieczek z domów rodzinnych. Film „Drogowskaz”, który powstał 
w poprzedniej edycji programu, był podstawą warsztatów, a 
efektem końcowym drugiej edycji jest piosenka profilaktyczna z 
teledyskiem pt. „Szansa”, której zarówno aranżacja, jak i tekst są 
autorskim pomysłem wychowanek.  
W/w innowacja jest okazją do promocji treści związanych z 
profilaktyką uzależnień, ale też promocją ośrodka, powiatu oraz 
okazją do integracji wewnętrznej wychowanek. Wpływa również 
korzystnie na wzajemną wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu 
profilaktyki. Mobilizuje do rywalizacji, twórczego myślenia, refleksji 
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Zdjęcie od: Przemysław Kowalski 
 
 

  

nad swoim życiem i decyzjami oraz do prowadzenia zdrowego 
trybu życia. 

Element innowacyjny Oddanie głosu młodzieży - ekspresja ich prawdziwych problemów 
przez sztukę: muzykę, film 

Info https://www.youtube.com/watch?v=AdTb3ckEKx0 
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Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy 
Działania Wspólny Trakt 

 

Numer praktyki 23 

Nazwa praktyki • Forum Organizacji Pozarządowych obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Wspólny Trakt” 

Podmiot(y) 
realizujący(e) 

LGD „Wspólny Trakt”, organizacje pozarządowe z obszaru LGD 

Obszar merytoryczny Integracja społeczności, promocja zasobów lokalnych 

Opis praktyki Działania: 
Projekt miał na celu  stworzenie niesformalizowanej sieci 
współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi, samorządami i lokalnymi liderami z obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”. Jego działania  
obejmowały: 1/ cykl 4 szkoleń informacyjnych, 2/ stworzenie Mapy 
Aktywności Organizacji Pozarządowych na obszarze LGD WT, 3/ 
cykl 3 szkoleń branżowych dla organizacji pozarządowych, 
4/wizytę studyjną poza obszar LGD,  5/ cykl 9 wizyt studyjnych 
branżowych na obszarze LGD, 6/ organizację Forum Organizacji 
Pozarządowych obszaru LGD WT.  
Rezultaty: integracja i zwiększenie potencjału organizacji 
społecznych na obszarze LGD, stworzenie warunków do realizacji 
wspólnych projektów organizacji, a docelowo – także z instytucjami 
samorządowymi.  Organizacje zrzeszone w Forum stają się też 
bardziej istotnym partnerem dla władz lokalnych – ich głos staje się 
bardziej słyszalny. 

Element innowacyjny Współpraca organizacji dotychczas działających indywidualnie.  – 
przedstawiciele organizacji mają okazję poznać siebie. 

Info ………………….. 




