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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce Katalog produktów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.
Katalog powstał z myślą o promocji produktów i usług wytwarzanych przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa społeczne województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorstwa społeczne to te podmioty, które przeznaczają swoje zyski na cele społeczne. Mogą
to być organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne i spółdzielnie pracy.
Prócz szeroko rozumianej promocji ekonomii społecznej, celem katalogu jest także pokazanie konsumentom, jak ważne jest świadome podejmowanie wyborów podczas
codziennych zakupów. Ekonomia społeczna to nie tylko jakość i konkurencyjne ceny,
a przede wszystkim wsparcie dla osób, które miały trudności na otwartym rynku pracy.
Katalog nie wyczerpuje różnorodności i bogatej oferty podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ powstają kolejne podmioty, a już istniejące poszerzają zakres oferowanych produktów i usług.
Chcemy pokazać, że produkty ekonomii społecznej są wysokiej jakości, a oferta usług
jest imponująco szeroka i niepowtarzalna. W katalogu znajdują się zarówno produkty rękodzielnicze, usługi edukacyjne, opiekuńcze, oferty turnusów rehabilitacyjnych,
spektakle artystyczne, po ofertę hotelowo-konferencyjną. Powstała również strona
www.ekonomicznezakupy.pl, na której znaleźć można więcej produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.
Serdecznie zapraszamy!

Spółdzielnia Socjalna
OD NOWA
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa”
Ul. Kamionki 3
86-200 Chełmno
tel. 56 686 36 04
odnowa06@wp.pl
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C

hełmińska Spółdzielnia Socjalna „Od Nowa” powstała z inspiracji Hanny Góreckiej oraz Romana Jakubowskiego w roku 2006. Roman Jakubowski, z zawodu technik budowlany, z dobrymi pomysłami i wieloletnią praktyką oraz Hanna Górecka
znająca doskonale problemy nurtujące bezrobotnych. Zaczęli wspólnie
drążyć temat spółdzielczości socjalnej. Początkowo mało kto przypuszczał, że będzie to początek nowej historii w ich życiu, jak również w życiu sporej grupy bezrobotnych, nadaremnie poszukujących pracy. Grupę
połączyło poczucie braku szans, bowiem wśród nich były osoby po pięćdziesiątym roku życia, osoby uzależnione, niepełnosprawne. Postanowili wspólnie utworzyć spółdzielnię socjalną.

W czasie, kiedy powstawała spółdzielnia „Od Nowa”, niełatwo było znaleźć
ludzi, którzy profesjonalnie zajmowali
się tematem spółdzielczości socjalnej.
Często odczuwali skutki nieznajomości zagadnienia, a szczególnie dotkliwe było to przy załatwianiu, z pozoru prostych, formalności w urzędach,
szczególnie podczas rejestracji spółdzielni. Na swej drodze spotkali jednak dyrektora chełmińskiego Powiatowego Urządu Pracy, którego wiedza
i wiara dodawała spółdzielcom skrzydeł, a przede wszystkim pewności siebie.
„Od Nowa” otrzymała od Urzędu
Pracy w Chełmnie pomoc, o której
inni mogą tylko pomarzyć. Na początek 11 członków zakładających spółdzielnię, otrzymało ponad 80 000 zł
dotacji, dzięki której zakupiono podstawowy sprzęt na wyposażenie brygad budowlanych i remont otrzyma-
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nej siedziby. Jednak najważniejszymi
zakupami było wyposażenie stolarni,
a także dwa samochody: Ford Transit - Max oraz Ford Mondeo combi.
Działalność usługowa i wytwórcza
rozpoczęła się w środku zimy, ale nie
wpłynęło to na zmniejszenie zapału
do pracy. Panowie zajęli się pracami ślusarskimi oraz wykonawstwem
ozdób ogrodowych z drewna, natomiast panie miały możliwość wytwarzania zniczy.
Teraz członkowie/kinie zarabiają na
swoje pensje, opłacają składki ZUS,
płacą podatki i nie korzystają ze
świadczeń MOPSów, GOPSów.
„Od Nowa” to najprawdopodobniej
pierwsza spółdzielnia socjalna, która ma swój klub sportowy. W ramach
partnerstwa ze Stowarzyszeniem
Kultury Fizycznej „Victoria” Brzozo-
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wo, drużyna piłkarska seniorów bierze udział w rozgrywkach mistrzowskich klasy „B”. Wszystkie wyniki na
tym polu, to sposób na reintegrację
społeczną spółdzielców i ich rodzin.
Do dyspozycji mają duże, pełnowymiarowe boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym, jest także miejsce na grillowanie i wspólne ognisko.

OFERTA
Początkowo spółdzielnia prowadziła przede wszystkim działalność remontowo-budowlaną, obecnie „Od
Nowa” realizuje prace w zakresie:
}}
robót budowlanych (wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie,
układanie bruku i polbruku, układanie płytek ściennych i podłogowych, wykonywanie ogrodzeń, rozbiórek, robót dekarskich, szpachlowanie i tynkowanie, malowanie, ta-

petowanie, układanie paneli podłogowych, roboty ślusarskie),
}}
produkcji ozdób ogrodowych
i studni drewnianych,
}}
produkcji zniczy (co roku Urząd
Miasta Chełmna – Miasta Zakochanych, zamawia w spółdzielni 5000
zniczy w kształcie serca na Walentynki),
rękodzielnictwa,
}}
}}
prowadzenia szkoleń i wykładów
na temat zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
}}
handlu hurtowego i detalicznego
wyrobami własnymi.
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE:

Malowanie grzejników rurowych

25 zł/m2

Malowanie rur

8 zł/m2

Skrobanie farby klejowej lub
emulsyjnej

11 zł/m

Tapetowanie ścian

17 zł/m2

Tapetowanie sufitów

25/m2

Zrywanie starych tapet

3 zł/m2

Układanie wykładzin dywanowych

10 zł/m

Układanie wykładzin PCV ze
zgrzewaniem

20zł/m2

Układanie wykładzin PCV

15 zł/m2

Montaż listew przypodłogowych

8 zł/m2

Montaż listew ozdobnych
- profilowanych przy suficie

17 zł/m2

Zrywanie starych wykładzin

5 zł/m2

Skuwanie starej glazury

17 zł/m2

Tynki akrylowe-mineralne

25-45 zł/m2

Murowanie z cegły

25 zł/m2

Uzupełnianie pasów tynków po
wyburzonych ścianach i otworach szer. 10 cm

15 zł/mb

Wylewki tradycyjne do 1 cm

20 zł/m2
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4 zł/m2

Malowanie farbą (dwukrotnie)

10 zł/m

Układanie paneli podłogowych

25 zł/m2

Malowanie grzejników
żeberkowych

23 zł/m2

Układanie paneli ściennych

60-90 zł/
m2
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16 zł/m2

2

Gruntowanie powierzchni

2

Tynkowanie tradycyjne (cementowo-wapienne)

Montaż sufitów podwieszanych 32 zł/m2
na stelażach (jednopoziomowe)
Montaż sufitów podwieszanych 50 zł/m2
(wielopoziomowe)
Montaż ścianek działowych z płyt
G-K, z wygłuszeniem wełną mi60 zł/m2
neralną jednostronnie
Montaż ścianek działowych z płyt
G-K, z wygłuszeniem wełną mi70 zł/m2
neralną dwustronnie
Montaż płyt G-K na klej

20 zł/m2

Montaż płyt G-K na stelażu

30 zł/m2

Docieplenie poddasza (wełna, fo- 80 zł/m2
lia, płyta G-K) na stelażu

Docieplenie ścian wewnątrz budynku

40 zł/m2

Ocieplanie ścian zewnętrznych:
styropian, siatka, klej, tynk

35-40 zł/
m2

Montaż WC, bidetu

70 zł/szt.

Montaż sufitu podwieszanego
z płyt G-K

60 zł/m2

Montaż umywalki

50 zł/szt.

Montaż wanny i baterii

150 zł/szt.

Wygładzanie ścian i sufitów gładzią-trzykrotne ze szlifowaniem

20-24 zł/
m2

Montaż brodzika, kabiny i baterii

200 zł/szt.

Montaż ścian działowych z płyt
G-K

70 zł/m2

Montaż panelu prysznicowego

150 zł/szt.

Wstawianie ościeżnicy drzwiowej z pasowaniem drzwi w ścianę G-K

200-250 zł/
szt.

Montaż baterii w łazience/kuchni 40 zł/szt.

Montaż okien (demontaż, obróbka)

30 zł/mb

Wykop ręczny 1 mb 0,7 m głębokości

100-130 zł/
mb

Szpachlowanie łączeń płyt G-K

5 zł/mb

Kładzenie kostki brukowej

Montaż kasetonów

30 zł/m2

Kładzenie bruku

Od 45 zł/
m2
Od 50 zł/
m2

Rozbiórka ścian z płyt G-K

5 zł/mb

Malowanie dwukrotne elewacji

12 zł/m

Docieplenie budynku (styropian,
siatka, 2 razy klej)

50 zł/m
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PRODUKCJA ZNICZY:

2

2

Wkłady do zniczy

od 1,30 zł

Znicze

od 1,30 zł

Spółdzielnia Socjalna
EKO-MAT
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna EKO-MAT
ul. Grudziądzka 34
86-200 Chełmno
tel. 605 788 081
ekomat09@wp.pl
www.ekosocjalna-chelmno.pl
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U

pór w dążeniu do celu, zaangażowanie i konsekwentne
realizowanie wyznaczonych
celów, to przede wszystkim
najważniejsze czynniki, które wpłynęły na sukces Spółdzielni Socjalnej EKO-MAT z Chełmna założonej
w 2009 roku.
W założeniu spółdzielni aktywnie
uczestniczył prezes pierwszej w woj.
kujawsko-pomorskim Spółdzielni Socjalnej „Od Nowa”, Roman Jakubowski. Pomoc doświadczonego działacza okazała się nieodzowna zarówno na etapie „zaszczepienia” idei
założenia spółdzielni, jak i podjęcia
pierwszych kroków nadających formę prawną organizacji.
Początkowo nic nie wskazywało na
to, że aktywna, lecz wycofana z życia zawodowego gospodyni domowa
- Żaneta Jankowska - po spotkaniu
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w Klubie Pracy dla osób bezrobotnych z członkami „Od Nowy” stanie
na czele grupy założycielskiej EKOMATu. Dobra znajomość zasad i przepisów, którym podlegają spółdzielnie socjalne oraz ponad trzyletnie
doświadczenie w prowadzeniu „Od
Nowy” przez Jakubowskiego uzupełniło zapał i motywację założycieli do
podjęcia pierwszych kroków, które
po czasie okazały się pracochłonnym
wysiłkiem.
Swoją działalność członkowie wiążą przede wszystkim z produktami
prozdrowotnymi, ekologicznymi i antyalergicznymi powstającymi na bazie wyrobów z łuski gryczanej.

OFERTA
WYROBY Z ŁUSKI GRYCZANEJ
(materace, poduszki, pasy, okrycia na
siedzenia samochodowe).

Idealne rozwiązanie dla osób cierpiących na dolegliwości związane z bólami głowy, kręgosłupa, stawów i mięśni. Wypełnienie twardą, lecz elastyczną naturalną łuską gryczaną, poprawia krążenie krwi, działa przeciwbólowo, rozluźnia, zmniejsza napięcie.

EKOLOGICZNE TORBY BAWEŁNIANE
Z NADRUKIEM
Wygodne i trwałe, sprawdzają się jako gadżet reklamowy wszystkich firm
i instytucji, które chcą kształtować
swój wizerunek równolegle z troską
o naturę.

Wszystkie wyroby mogą być stosowane przez alergików, nie powodują bowiem stanów zapalnych ani uczuleń.
Polecane dla osób długotrwale unieruchomionych (działanie przeciwodleżynowe).
Poduszki

od 5 zł/szt.

Jednoosobowe materace
Siedziska

od 190 zł/
szt.
od 150 zł/
szt.

Poduszka imlet wypełniona łuską
gryczaną

Od 18 zł/
szt.
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Praktyczne, codzienne zastosowanie sprawia, że torby są doskonałym
nośnikiem reklamy. Wymiary, rodzaj
nadruku (do 4 kolorów), dostosowane są każdorazowo do indywidualnych oczekiwań klienta.
Zapewniamy najwyższą jakość tkanin
oraz sitodruku.
Torby ekologiczne bez nadruku

od 1,70 zł/
szt.

Torby ekologiczne z nadrukiem
(jeden kolor)

od 2,70 zł/
szt.

Nadruki (powyżej 1000 sztuk)

od 70 gr.

USŁUGI KRAWIECKIE
Realizowanie indywidualnych zamówień klientów.
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Spółdzielnia Socjalna
ELLES
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna ELLES
Ul. Grunwaldzka 183
85-863 Bydgoszcz
tel. 52 525 66 77, 788 027 871
karolinakepka@o2.pl
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Z

dniem 1 stycznia 2009 rozpoczęła swą działalność
pierwsza spółdzielnia socjalna w Bydgoszczy. Założyło ją
pięć bezrobotnych kobiet zainteresowanych branżą kosmetyczną.
W otoczeniu czarnej skórzanej kanapy
z fotelami, luster, słoiczków z kremami, emulsjami, lakierami do paznokci, pędzelków do makijażu, członkinie spółdzielni prowadzą Salon Urody
ELLES.
Wsparcie finansowe na założenie
spółdzielni otrzymały od Powiatowego Urzędu Pracy, a sam proces pozyskiwania ich był długi i żmudny. Pieniędzy na założenie salonu nie było
za dużo. Każda z członkiń otrzymała po 8,8 tys. zł dotacji, z czego połowę przeznaczyły na urządzenie swoich stanowisk pracy. Na adaptację
pomieszczeń zostało ponad 20 tys. zł.
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Aby zaoszczędzić, panie same malowały, szlifowały ściany, kładły tapety.
Choć początki były trudne, dziś salon
odwiedzany jest regularnie przez stałe klientki i cieszy się coraz większą
popularnością. ELLES, po francusku
„one”, dbają, by klientki w ich salonie otrzymały kompleksowo wykonaną usługę w miłej i przyjaznej atmosferze. Doceniają, że nie muszą borykać się z problemem bezrobocia i same mają wpływ na swoje miejsce zatrudnienia.
Każda z pań ma swoją specjalizację jedna zajmuje się zabiegami twarzy,
inna dłońmi i stopami, kolejne makijażem permanentnym, przekłuwaniem
ciała, zdobieniem dłoni i paznokci,
a doświadczona stylistka doradza
w wizażu i dobieraniu odpowiednich
krojów i kolorów.

Cieszą się, że robią to, co lubią i już
na tym zaczęły zarabiać. Podkreślają, że jest lepiej niż zakładały. Prowadzą własny podmiot. Czują się wolne,
niezależne. Stoją na własnych nogach.

OFERTA

ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO
Oczyszczanie twarzy
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100 zł

Peeling kawitacyjny serum algi 100 zł
masaż GRATIS

ZABIEGI NAWILŻAJĄCE
Mikrodermabrazja twarzy

110 zł

Pedicure SPA

60 zł

Paznokcie żelowe naturalne

60 zł

Depilacja twarzy

13 zł

Mikrodermabrazja twarzy, szyi i 170 zł
dekoltu

Depilacja nóg

70 zł

Paznokcie żelowe frencz - stylizacja

od 70 zł

Kwasy regenerujące na twarz

Depilacja rąk

40 zł

Paznokcie akrylowe naturalne

60 zł

Henna

10 zł

Paznokcie akrylowe frencz

70 zł

Regulacja brwi

8 zł

Szkło akrylowe

60 zł

Żel soak off na naturalną płytkę

35 zł

110 zł

Kwasy regenerujące na twarz, szy- od 160 zł
ję i dekolt

Henna brwi i rzęs + regulacja 16 zł
brwi

WIZAŻ I MAKIJAŻ

ZABIEGI DLA DŁONI I STÓP
Manicure

15 zł

Makijaż permanentny

od 45 zł

Manicure SPA

45 zł

Makijaż dzienny

50 zł

Manicure na ciepło

35 zł

Makijaż wieczorowy/okazjonalny

od 70 zł

Parafina na dłonie

20 zł

Lakierowanie paznokci

od 5 zł

Pedicure

45 zł
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Spółdzielnia Socjalna
KREATYWNI
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna „Kreatywni”
ul. Gdańska 42
85-006 Bydgoszcz
tel. 52 582 64 09; 515 108 415
biuro@kreatywni.com.pl
www.kreatywni.com.pl
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S

półdzielnia Socjalna „Kreatywni” została założona 24 listopada 2009 roku w Bydgoszczy.
Pomysł powołania podmiotu
ekonomii społecznej, w którym każda z niepełnosprawnych osób miałaby
możliwość podjęcia czynności zawodowych i włączenia się do aktywnego

życia pojawił się u Zofii Zięby już jakiś
czas temu. Inicjatorka i prezeska Spółdzielni Socjalnej „Kreatywni”, od kilkudziesięciu lat współpracująca z osobami niepełnosprawnymi, zaczęła dochodzić do wniosku, iż rozwiązania dotyczące zatrudnienia niepełnosprawnych są niewystarczające i nie oferują
im realnych możliwości aktywności zawodowej.
Siedziba spółdzielni mieści się w jednej z bydgoskich kamienic. Odremontowane i pomalowane w ciepłych kolorach pomieszczenia zaadoptowane
zostały specjalnie do opieki nad dziećmi. Część z kilku pomieszczeń wyposażona została w zabawki i klocki umilające czas dzieciom. Prawie całość dotacji (12 tys. zł/osobę) została przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń.
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Pierwszą inicjatywą spółdzielni było stworzenie placówki opiekuńczej
nad dziećmi. Idea polegała na umożliwieniu rodzicom pozostawienia swoich pociech pod okiem zatrudnionych
opiekunów w trakcie pracy oraz na
specjalne okazje (kinderbale, przyjęcia
urodzinowe, imprezy okolicznościowe
itd.).
Organizacja kinderbali i przyjęć jest
bardzo popularna (kilkanaście imprez
miesięcznie). Spółdzielnia prowadzi
„Klub Przedszkolaka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.30
do 17.00. Ponadto, możliwe jest również elastyczne dostosowywanie godzin dla rodziców szczególnie zapracowanych oraz uczestnictwo w szeregu
ciekawych zajęć dla najmłodszych: zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe,
językowe, artystyczne oraz rehabilitacyjno-sportowe.

Innym pomysłem, którego podjęciem
organizacja zajmie się w najbliższej
przyszłości jest pielęgnacja, zagospodarowanie i zaaranżowanie ogrodów.
Zięba przedstawia asa w rękawie spółdzielni - „naszym współpracownikiem
będzie jeden z najlepszych bydgoskich
ogrodników. Jest to człowiek, który
mimo niepełnosprawności potrafi dokonać niesamowitych rzeczy”.
„Kreatywni” w swym gronie mają również edytora, który oferuje komputerowe składanie książek i folderów reklamowych, projektowanie okładek
i plakatów.

OFERTA
USŁUGI PRZEDSZKOLNE
Dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i językowych.
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KINDERBAL
Impreza zorganizowana przy po20-50 zł/os.
mocy animatora i opiekunek
(W cenie konsumpcja oraz usługi
fotograficzne)

SPRZĄTANIE
Sprzątanie lokali (mieszkań, biur,
piwnic, sklepów, powierzchni
1,5-3,5 zł/m2
handlowych)

Opieka nad dziećmi w wieku
przedszkolnym
w godz. od 6.30 do 17.00

6-12 zł/h

USŁUGI POLIGRAFICZNE
(Składanie, projektowanie, edycja itd.)
Przygotowanie okładek do
książek i płyt

od 150 zł
brutto

0,50 zł
Przygotowanie książek do składu brutto
za 2000
znaków
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PIELĘGNACJA OGRODÓW, TERENÓW
ZIELONYCH, TARASÓW, BALKONÓW,
NAGROBKÓW
Koszenie trawnika

0,25-0,4
zł/m2

Plewienie

od 1/m2

Przycinanie żywopłotu

2-3 zł/m2

Pielęgnacja nagrobków

20-50 zł

Spółdzielnia Socjalna
SIGNUM
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna „Signum”
Przedszkole „Mały Książę”
ul. Kilińskiego 3
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 474 07 57
signum2010@o2.pl
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S

„MAŁY KSIĄŻĘ”

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Signum” z Golubia-Dobrzynia prowadzącej przedszkole „Mały Książę”
jest godnym zainteresowania pomysłem, trafiającym bezpośrednio w niszę rynku usług świadczonych przez
podmioty ekonomii społecznej. Idea
prowadzenia działalności placówki

Pomieszczenia przeznaczone na przedszkole i biuro zostały wynajęte od prywatnego przedsiębiorcy, zostały wyremontowane oraz zaadoptowane do
potrzeb i wymogów ustalonych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak
podkreśla jedna z założycielek „praktycznie całość dofinansowania, które otrzymaliśmy od Powiatowego
Urzędu Pracy musiałyśmy wydać na
remont pomieszczeń i przygotowanie ich do surowych wymogów ministerialnych. Punkt oficjalnie udało
się nam uruchomić pod koniec sierpnia. Jeszcze w sierpniu przeprowadziłyśmy pokazową lekcję, na którą
zaprosiłyśmy przedstawicieli władz
miasta i lokalnych mediów”.

półdzielnia Socjalna „Signum”
powstała w marcu w 2010
roku. Do grona założycielek
Spółdzielni weszło 5 pomysłowych i otwartych na poszukiwanie
nowych możliwości rozwoju kobiet,
które w aktywny sposób postanowiły
swój status osób bezrobotnych zmienić na zatrudnione w spółdzielni socjalnej. Warto dodać, że założycielki
podjęły się otwarcia przedszkola własnoręcznie, bez pomocy i wsparcia
kogoś z zewnątrz, co bez wątpienia
wpływa na poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za swoją działalność.
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oświatowej jest wynikiem skutecznie
postawionej diagnozy środowiska lokalnego oraz jego potrzeb.

OFERTA
PRZEDSZKOLE „MAŁY KSIĄŻĘ”
„Mały Książę” oferuje usługi z zakresu opieki przedszkolnej nad małymi
dziećmi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 16.30 (istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy co najmniej do 18.00). Spółdzielnia nie posiada własnej stołówki, dlatego też dla dzieci, które otrzymują
posiłki w trakcie trwania zajęć zamawiany jest catering.

Wpisowe

70 zł

Stała opłata

260 zł/m-c

Wyżywienie (opcjonalnie)

7zł/
dziennie
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OPIEKA INDYWIDUALNA
Ciekawą usługą jest możliwość opieki
„na godziny”. Oferta przeznaczona dla
zapracowanych bądź zajętych rodziców, którzy nie mają możliwości pozostawienia dzieci pod opieką dorosłych.

Pomieszczenia sanitarne (łazien- 29-35zł
ka + WC) do 5m2
Pomoc domowa (prasowanie,
zakupy, pranie, składanie ubrań, 10 zł/h
mycie naczyń)
Sprzątanie z gotowaniem

12zł/h

1 godzina

12 zł

Czyszczenie odkurzaczem sucho od 4 zł/m2
piorącym:

2 godziny

21 zł

Czyszczenie pomników

4 godziny

38 zł
+ posiłek
gratis

USŁUGI PORZĄDKOWE
Spółdzielnia oferuje również usługi porządkowe w zakresie sprzątania lokali,
domów, pomników.
Mycie okien

4-6 zł/m2

Sprzątanie ogólne (odkurzanie, mycie podłóg)

38 zł/4h,
każda kolejna godzina
12 zł
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25-58zł

Fundacja Kreatywnej Edukacji
KONTAKT:

Fundacja Kreatywnej Edukacji
ul. ks. A. Kordeckiego 16/1
85-225 Bydgoszcz
tel. 52 345 81 76  
tel. kom. 602 466 347
info@fundacjakreatywnejedukacji.org
jgawrylkiewicz@gmail.com
www.fundacjakreatywnejedukacji.org
www.rodzicdziala.pl
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F

undacja Kreatywnej Edukacji
powstała w 2006 roku w Bydgoszczy. Fundacja wprowadziła na rynek usług edukacyjnych
niszową ofertę zajęć umuzykalniających.
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DZIAŁANIA
Początkowo grupa rodziców wraz
z dziećmi uczestniczyła w zajęciach
umuzykalniających opartych na teorii
E. E. Gordona. Jolanta Gawryłkiewicz,
prezeska Fundacji, zauważa, że udział
w tego typu zajęciach już od najmłodszych lat wpływa pozytywnie na dzieci. Rozwija się zmysł muzyczny kształtowany poprzez zajęcia z muzyki i rytmiki. Małym uczestnikom łatwiej skupić się na dłuższych czynnościach,
współpracować z innymi dziećmi oraz
świadomie kontrolować własne mówienie. Ponadto, jak zauważa założycielka „tradycyjna edukacja muzyczna opiera się przede wszystkim na
wykształceniu umiejętności czytania
nut, grania czegoś, czego się do końca
nie rozumie, rozwoju techniki wykonawczej”. Zamiarem FKE jest odwrócenie tego trendu, tak by każdy mały
uczestnik audiował (pojmował umy-

OFERTA

Bydgoszczy, Gazetą Pomorską oraz
portalem MM Bydgoszcz zrealizowała
pierwszą edycję plebiscytu „Miejsca
przyjazne rodzinom”. Wyróżniono 8
bydgoskich inicjatyw, które uzyskały
przychylność bydgoszczan oraz spełniły kryteria bezpieczeństwa, a także zapewniły udogodnienia dla rodzin
z małymi dziećmi.

RODZIC DZIAŁA
Najnowsze przedsięwzięcie, w które
zaangażowała się FKE to interdyscyplinarny projekt zatytułowany „Rodzic Działa: platforma inicjatywy społecznej dla rodziców i dzieci”. Jest to
interesująca inicjatywa mieszkańców
Bydgoszczy, stawiających sobie za cel
stworzenie z miasta przestrzeni przyjaznej dla rodziców z dziećmi. Pomysłodawcy odwołują się do miast (Berlin, Kraków) dostosowanych i zaadoptowanych do potrzeb rodzin. Fundacja, we współpracy z Urzędem Miasta

JĘZYK OBCY OD NAJMŁODSZYCH LAT
Fundacja proponuje udział w zajęciach językowych opartych na koncepcji uczenia się m.in. Glenna Domana, prof. Jagody Cieszyńskiej i wspomnianego wcześniej Gordona. Zajęcia
oparte są na zasadzie mówiącej, że
nauka języka obcego powinna przebiegać w sposób podobny do uczenia
się języka ojczystego. Dlatego też kluczowym elementem w tym działaniu
jest poznanie kultury poprzez korzystanie z oryginalnych piosenek, kołysanek, książek, bajek i innych pomo-

słem) muzykę a nie musiał ją beznamiętnie „odgrywać”. Nie oznacza to,
że wszyscy mają stać się w przyszłości wirtuozami, tym niemniej młodzi
adepci mają niepowtarzalną możliwość podniesienia własnej wrażliwości muzycznej.
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cy pozwalających dzieciom w pełni
obcować z językiem. Dodatkowo, rodzice stają się czynnym uczestnikiem
nauki języka, gdyż zgodnie z zasadami starają się wykorzystywać język
obcy w codziennych relacjach, tak by
umożliwić dziecku nieustanne poznawanie i powtarzanie nowego słownictwa. Fundacja prowadzi zajęcia z języków: hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
Miesiąc

100 zł

UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Dla bardziej zapracowanych rodziców FKE oferuje możliwość zapisania
dzieci do grupy przedszkolnej (w wieku od 2,5 do 5 lat). Fundacja wpisana
do rejestru niepublicznych placówek
oświatowych, zapewnia zajęcia dzieciom od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Prezentowane wcześniej metody pracy są uzu-
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pełnione poznawaniem wiedzy przyrodniczej i matematycznej za pomocą
doświadczeń i ćwiczeń. Rodzice mają możliwość czynnego uczestnictwa
w zajęciach poprzez organizowanie
zajęć dla dzieci w zaaranżowany przez
siebie sposób.
Miesiąc
(z wyżywieniem w cenie: obiady)

520 zł

KONCERTY GORDONOWSKIE
Koncerty skierowane są do rodzin
z małymi dziećmi do 6 roku życia oraz
dla kobiet w ciąży i ich partnerów
(każdorazowo dla około 60 osób). Jest
to 40 minutowe spotkanie, w którym
udział bierze kilku instrumentalistów
oraz wokalistów. Program wypełniają krótkie, improwizowane utwory instrumentalne, wokalne oraz łączone.
Motywy bazujące na warstwie melodycznej są przeplatane fragmentami czysto rytmicznymi. Podczas ca-

łego koncertu dzieci wraz z rodzicami siedzą na podłodze (najlepiej wykładzinie) – co umożliwia swobodne
poruszanie się i aktywnie biorą udział
w koncercie śpiewając oraz rytmizując. Artyści przez cały czas trwania spotkania nawiązują kontakt z publicznością, która wykonuje motywy
ostinatowe, tańczy oraz kołysze się
do rytmu.
Jednorazowy koncert

2000 zł

Dwa, trzy koncerty

cena do
negocjacji

SZKOLENIA: KURS GORDONOWSKI
„IMPROWIZUJĘ CZYLI AUDIUJĘ”
Kurs skierowany jest do nauczycieli muzyki oraz praktykujących muzyków. Celem szkolenia jest wykształcenie osób kierujących edukacją muzyczną dziecka, które stworzą na swoim terenie placówki edukacyjne prowadzące zajęcia umuzykalniające dla
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niemowląt i małych dzieci wg teorii
E. E. Gordona. Szkolenie w całości liczy 160 godzin, z czego 10 tworzą
praktyki pod okiem członków Polskiego Towarzystwa E. E. Gordona – muzyków oraz pedagogów. Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat
uprawniający do prowadzenia zajęć
umuzykalniających wg teorii E. E. Gordona.
Wpisowe

100 zł

Kurs

2000 zł
możliwość
wpłat
w ratach

Program szkolenia obejmuje m.in.:
sekwencyjną teorię uczenia się muzyki E. E. Gordona, zasady muzyki, improwizacji muzycznej, harmonii i koordynację ruchowo-głosowo-oddechową.
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Opłata obejmuje: udział w zajęciach,
przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe. Cena może ulec obniżeniu
w przypadku uczęszczania 2 członków
najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci). Kurs odbywa się raz w roku w Bydgoszczy.
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
Zajęcia te przeznaczone są dla rodzin
z małymi dziećmi do lat 3 i odbywają się od września do czerwca. Oferta
skierowana jest do przedszkoli, żłobków i szkół również spoza Bydgoszczy.
Miesiąc

100 zł

Stowarzyszenie
Rodzina Inspiruje!
KONTAKT:

Stowarzyszenie Rodzina Inspiruje!
Ul. Rakowicza 2f/69
87-100 Toruń
tel. 691 138 666
kontakt@rodzinainspiruje.pl
www.rodzinainspiruje.pl

Rodzina

Inspiruje!
www.rodzinainspiruje.pl
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S

towarzyszenie Rodzina Inspiruje! powstało w 2007 roku z inicjatywy kilku toruńskich rodzin, tworząc jeden z pierwszych w Polsce klub dla młodych mam
(„Mama w mieście”). Celem działalności Stowarzyszenia jest jednoczesny rozwój i edukacja dzieci oraz ich rodziców.
W opinii członków Stowarzyszenia, założenie rodziny nie oznacza rezygnacji
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z siebie, wręcz przeciwnie, rodzina powinna dawać inspirację do poszukiwania nowych pasji, zainteresowań, ciekawych form spędzania czasu. Działalność
skupia się na organizacji warsztatów dla
mam, ojców, dla obojga rodziców oraz
ciekawych zajęć dla najmłodszych.

Oferta:
MAMA W MIEŚCIE
Mama w mieście to cykliczne spotkania
dla mam z Torunia prowadzone przez
ekspertów z różnych dziedzin: wizażystkę, stylistkę, doradcę zawodowego, psychologa, dietetyczkę, instruktorkę tańca brzucha. Dzięki spotkaniom kobiety mogą oderwać się od codziennych obowiązków, odpocząć, zdobyć nowe umiejętności, jak również pogłębić swoje pasje i zainteresowania.
W czasie spotkań zapewniona jest opieka animatora zabawy dla dzieci.
Usługa świadczona bezpłatnie.

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Szkoła Rodzica to warsztaty umiejętności wychowawczych, poruszające kluczowe tematy związane z wychowaniem dzieci (np. Jak rozmawiać z dziećmi? Czy stosować kary? Czy chwalić
dziecko? itp.). Warsztaty mają na celu
wzmocnić rodziców w ich roli wychowawczej i pomóc im być jeszcze lepszymi rodzicami dla swoich dzieci. Szkoła Rodzica jest propozycją dla rodziców
dzieci w każdym wieku.
Grupa

4500 zł

Warsztaty dotyczące przygotowania
dziecka na przyjęcie rodzeństwa. Oferta adresowana jest zarówno do rodziców oczekujących powiększenia rodziny, jak i tych, którzy kolejnego potomstwa już się doczekali, a teraz próbują
powrócić do stanu równowagi i harmonii rodzinnej.

Grupa

350 zł

Warsztaty „Ach śpij, kochanie - kilka słów o dziecięcym (nie)spaniu”.
Warsztat ma na celu pomóc rodzicom
i dzieciom uczynić noc czasem spokoj-
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nego odpoczynku dla obu stron: poruszane są zagadnienia nocnego karmienia czy przygotowania dziecka do samodzielnego zasypiania.
Grupa

350 zł

Warsztaty „Jak przygotować dziecko
do pójścia do przedszkola?”. Problematyka wprowadzania dziecka w nowy etap życia porusza m.in. zagadnienia na co zwracać uwagę wybierając przedszkole, jak oswajać dziecko
ze zmianami, jak uczyć je radzić sobie
z pierwszymi trudnościami.
Grupa

350 zł

Cykl 10 spotkań obejmujący tematykę
podnoszenia odporności dziecka.
Grupa

4000 zł

Warsztaty żywieniowe dla rodziców.
Grupa

500 zł

Warsztaty „Dziecko dla początkujących, czyli wsparcie na starcie”, to
cykl spotkań dla świeżo upieczonych
rodziców, prowadzony przez zapro-
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szonych specjalistów – pediatrę, konsultanta laktacyjnego, fizjoterapeutkę,
psychologa, doradcę noszenia dziecka
w chuście oraz 5 spotkań rodzicielskiej
grupy wymiany doświadczeń. Grupa
jest zamknięta, co gwarantuje kameralność i budowanie zaufania w trakcie spotkań.
Jedna osoba

250 zł

Para

380 zł

ZAJĘCIA DLA OJCÓW
Spotkania w gronie ojców mają za zadanie wzmacniać ojcowskie umiejętności
w wychowaniu dziecka. Młodzi ojcowie
dowiadują się na nich, jak umiejętnie
budować relacje z dziećmi, jak stawać
się zaangażowanym i odpowiedzialnym
tatą, a także wspólnie dyskutują nad rolą ojca w życiu rodziny i dzieci.
Cykl spotkań dla grupy

4500 zł

ZAJĘCIA DLA DZIECI
W tym samym czasie, kiedy mamy spotykają się we własnym gronie, dzieci
twórczo spędzają czas. Najmłodsi mogą
uczestniczyć w zajęciach muzycznych,
warsztatach bańkowych, malowania
palcami czy lepienia w glinie.
Warsztaty dla dzieci poświęcone są
przygotowaniu przyrządów do robienia baniek mydlanych. Spotkanie kończy się wspólnym testowaniem wykonanych narzędzi.
Grupa

400 zł

Imprezy okolicznościowe, eventy - autorskie przedstawienie z udziałem Klauna Koko. Koko wyczarowuje wielkie
bańki mydlane, w których można zamknąć dziecko! Pokazy mogą odbywać się na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, a dzieci biorą w nich czynny
udział.

KLUB KANGURA
Przy Stowarzyszeniu działa lokalny oddział Klubu Kangura. To propozycja dla
rodziców, którzy są zainteresowani noszeniem dzieci w chustach i w miękkich
nosidłach. Na klubowych spotkaniach
można przymierzyć różne chusty i nosidła, skorzystać z pomocy przy dobieraniu odpowiedniego rodzaju chusty/nosidła. Zainteresowani mogą umówić się
na indywidualną konsultację.
Warsztaty mają na celu naukę wiązania
chust do noszenia dzieci.
Grupa

400 zł

DOULA - PROFESJONALNE WSPARCIE
W CZASIE PORODU
Warsztaty z Doulą poświęcone przygotowaniu się do porodu oraz połogu,
dotyczące karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

37

Grupa

300 zł

Konsultacje indywidualne

80 zł

Wsparcie okołoporodowe - opieka
nad kobietą w okresie ciąży, porodu
i połogu. Indywidualne przygotowania
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do przyjścia na świat dziecka i pomoc
w pierwszych chwilach macierzyństwa.
Grupa
Konsultacje indywidualne

300 zł
do
uzgodnienia

Fundacja WIATRAK
KONTAKT:

Fundacja „Wiatrak”
ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
tel. 52 32 34 810
faks 52 32 34 811
sekretariat@wiatrak.org.pl
www.wiatrak.org.pl
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F

undacja „Wiatrak” powstała
1 lipca 1995 roku. Misją „Wiatraka” jest świadome wychowanie człowieka i zaspokajanie
jego potrzeb. Główne cele fundacji:
krzewienie i podtrzymywanie war}}
tości związanych z kulturą polską,
}}
promowanie i propagowanie wartości wychowawczych,
działalność prorodzinna, charyta}}
tywna i sportowo-rekreacyjna,
}}
podnoszenie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska i opieki zdrowotnej.

Edukacja
Jedną z bardzo interesujących i popularnych, w szczególności wśród
uczniów, praktyk stosowanych przez
fundację są zajęcia pozalekcyjne.
Skierowane zarówno do uczniów, którzy skarżą się na niedobór wiedzy, jak
również dla osób, które szukają moż-
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liwości podniesienia swoich kompetencji.
Podzielone na sekcje, spełniają oczekiwania osób nastawionych na poszerzanie horyzontów i rozwijanie
sprawności. Wachlarz oferowanych
zajęć jest niezwykle szeroki, poczynając od rytmiki, śpiewu, treningu pamięci dla najmłodszych, po hiszpański, angielski, niemiecki czy piłkę nożną. Część zajęć jest odpłatna, jednak
kwoty te są symboliczne - przeznaczane głównie na pokrycie kosztów eksploatacji sal. Opłaty za godzinę wahają się w granicy od 2 do 20 zł. Ponadto, uczestnikom oferuje się wiele
promocji i zniżek, a w momencie gdy
sytuacja finansowa rodziny jest zła chętni mogą być zwolnieni z opłaty.
Z zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 korzystało ponad
600 osób tygodniowo.

Kultura
Równie szeroka jest oferta przedsięwzięć kulturalnych - koncerty, festiwale, imprezy, spotkania, konkursy,
kolonie, wyjazdy oraz inne wydarzenia.
Wartym odnotowania przykładem są
corocznie organizowane kolonie dla
dzieci i młodzieży oraz cykliczne wycieczki. Każde z wydarzeń objęte jest
opłatą, natomiast osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej
są refundowane.

je umiejętności i kompetencje. Działanie ma również charakter profilaktyczny, bowiem część osób boryka się z problemami uzależnień. Poza tym, bezrobotni uczą się podstaw,
które mają być im pomocne w znalezieniu pracy. W tym zakresie z usług
„Wiatraka” miesięcznie korzysta około 400 osób.

Integracja Społeczna
Również osoby wycofane i bezrobotne mogą liczyć na pomoc i zainteresowanie ze strony Fundacji. Założony w 2005 roku Klub Integracji Społecznej służy grupie długotrwale bezrobotnych, pomaga podnieść swo-
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Poradnia
Dla osób znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki
i pomocy specjalistów-wolontariuszy
(psycholog, prawnik, logopeda, psychiatra, pedagog). Z ich porad korzysta
ponad 300 osób rocznie.

Oferta
WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY
Co roku Fundacja „Wiatrak” przygotowuje szczególną ofertę wypoczynku letniego i zimowego. Znajdują się
w niej formy wypoczynku doskonałe dla każdego dziecka: obozy z nauką jazdy konnej, jazdy na nartach,
o charakterze artystycznym, sportowym itp., a także kolonie, półkolonie.
W zależności od wyjazdu

od 550 zł

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Zajęcia pozalekcyjne mają na celu
kształtowanie wiedzy, umiejętności
i talentów młodego człowieka na
każdym etapie jego rozwoju. Instruktorzy, wychowawcy oraz trenerzy wykorzystują najnowsze metody
pracy z dziećmi i młodzieżą stosowane w edukacji pozaszkolnej. Propo-
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nujemy kilkadziesiąt różnych sekcji
z dziedzin: zajęć dla przedszkolaków,
zajęć muzycznych i tanecznych, sportowych, językowych, teatralnych,
treningów pamięci oraz warsztatów
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przy Fundacji prowadzona jest
świetlica dla dzieci i młodzieży, a także grupa wolontariacka GPS (Gotowość-Przyjaźń-Służba).
Język angielski dla młodzieży
(8 godzin lekcyjnych/miesiąc)

55 zł

Język angielski dla dorosłych

65 zł

Język niemiecki dla młodzieży

55 zł

Język włoski dla młodzieży

55 zł

Język francuski indywidualny
(1 godzina)

22 zł

Nauka gry na gitarze (miesiąc)

50 zł

Nauka tańca (miesiąc)

50 zł

OFERTA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Kolejnym z sektorów działań jest
WTZ prowadzony przy Fundacji.
Przeznaczony dla osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności skupia
30 osób w 6 pracowniach (stolarskiej, rękodzieła, krawieckiej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego
oraz pracowni plastyczno-opiekuńczej). Warsztat ma pomóc niepełnosprawnym podejmować codzienne czynności samodzielnie oraz przygotować ich do wejścia na chroniony
rynek pracy (np. w Zakładach Aktywności Zawodowej, spółdzielniach socjalnych).
Biżuteria: kolczyki, naszyjniki
z filcu, kamieni

5-30 zł

Kartki okolicznościowe ozdabiane masami plastycznymi, suszonymi kwiatami wykonane techniką ikebana

3,50 -5 zł

Upominkowe figurki z gipsu

5-15 zł

Anioły ozdabiane techniką deco- 15 zł
upage
Wazony, donice ozdabiane tech- 5-30 zł
niką decoupage
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Toruńskie Stowarzyszenie
Ekologiczne TILIA
KONTAKT:

SZKOŁA LEŚNA NA BARBARCE
ul. Przysiecka 13
87-100 Toruń
tel./ faks: 56 657 60 85
biuro@szkola-lesna.torun.pl
www.szkola-lesna.torun.pl
BAZA NOCLEGOWA:
tel. kom. 602 243 468
hotel@szkola-lesna.torun.pl
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T

oruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia powstało w 1995
roku. Zarządza Szkołą Leśną na
Barbarce pod Toruniem i tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych
oraz promując ochronę przyrody.

Głównym celem Stowarzyszenia Tilia jest szerzenie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego
stylu życia. Ważną rolę pełni również
promocja i organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki. Szkoła Leśna na Barbarce stara się również integrować stowarzyszenia działające
na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla
dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce
przyrodniczej dla mieszkańców Torunia.

Osada Leśna Barbarka jest położona
w lesie w północno-wschodniej części Torunia, w odległości 13 km od
centrum miasta, wewnątrz większego
kompleksu leśnego. Na terenie Osady znajdują się budynki Szkoły Leśnej,
Bazy Noclegowej, Sala Konferencyjna,
stajnia, jak również Park Linowy, park
zabaw, miejsce grillowe i paleniska. Dla
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logicznej dla dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych z regionu kujawskopomorskiego.

osób aktywnych została przygotowana sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych, które pozwolą cieszyć się przyrodą i poznać historię regionu.

Oferta
SZKOŁA LEŚNA - EDUKACJA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNA
Szkoła Leśna na Barbarce stanowi centrum szeroko rozumianej edukacji eko-
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Program Szkoły Leśnej realizowany
jest m.in. poprzez organizowanie zajęć przyrodniczo-ekologicznych, historycznych i kulturalnych dla różnego typu szkół, w tym dla uczniów niepełnosprawnych. Dodatkowo przygotowywane są imprezy, konkursy i kampanie. Szkoła Leśna na Barbarce w ramach programu zajmuje
się także organizowaniem festynów
oraz otwartych imprez okolicznościowych i rekreacyjnych. Szkoła Leśna współpracuje też z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań
promocyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Na potrzeby
swojej działalności Szkoła Leśna wydaje wiele materiałów informacyjnoedukacyjnych. Z oferty zorganizowa-

nej korzysta około 15 tys. uczestników rocznie.
Szkoła Leśna oferuje 65 tematów
edukacyjnych, w tym:
32 tematy skierowane do przed}}
szkoli i klas I-III SP
}}
37 tematów dla klas IV-VI SP, gimnazjum oraz szkoły średniej.
2 godziny

6zł/1 os.

Baza noclegowa:
Na terenie Osady Leśnej Barbarka w
budynkach Gościniec i Dworek znajduje się łącznie 80 miejsc noclegowych. Pokoje są 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami i TV, a także wieloosobowe.
Z noclegów korzystać mogą grupy
szkolne, turyści, osoby indywidualne
oraz grupy biznesowe. Oprócz noclegów Osada oferuje 2-3 dniowe pobyty z programem: ciekawe zajęcia
przyrodniczo-ekologiczne, sporto-

we, artystyczne, a także wiele atrakcji dodatkowych, m.in. park linowy,
ognisko czy przejażdżki bryczką. Za
dodatkową opłatą, istnieje możliwość korzystania z usług gastronomicznych.
Cena uzależniona jest od sezonu, pokoju, ilości osób.
Klienci indywidualni w sezonie IV-X:
Pokój 2-osobowy w budynku Go- 70 zł/1os.
ściniec
100 zł/2 os.
Pokój 3-osobowy w budynku Go- 130 zł/3 os.
ściniec
Pokój 2-osobowy w budynku
Dworek

85 zł/1os.
120 zł/2 os.

Pokój 3-osobowy w budynku
Dworek

160 zł/3 os.

Grupy zorganizowane w sezonie IV-X:
Pokoje wieloosobowe:
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25 zł
1 łóżko

Pokoje 2,3,4 osobowe

40 zł
1 łóżko

Konferencje
Atrakcyjna lokalizacja Sali Konferencyjnej w budynku Dworku sprzyja skupieniu i koncentracji. Drewniany wystrój daje wiele możliwości aranżacji wnętrza, które można dopasować
do indywidualnych potrzeb klienta.
Sala o powierzchni 200 m2 może pomieścić 110 osób w układzie konferencyjnym oraz 200 osób w układzie kinowym, wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt multimedialny: rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie, mikrofony bezprzewodowe oraz inne sprzęty
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia konferencji, szkolenia lub spotkania roboczego. Mogą odbywać się tu
konferencje, kursy, szkolenia, spotkania
okolicznościowe, bankiety.
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Konferencje, szkolenia:
do 4 godzin

700 zł

od 4 do 8 godzin

1000 zł

od 8 do 12 godzin

1200 zł

Ceny zawierają podatek VAT oraz wynajem sprzętu multimedialnego.
Bankiety, spotkania rodzinne

cena do
ustalenia

Ponadto, w ofercie są również:
}}
organizacja ognisk, imprez, urodzin,
}}
przejazdy bryczką,
}}
wynajem pozostałych obiektów,
}}
wynajem sprzętu sportowego,
}}
Park Linowy,
}}
zajęcia nocne i inne.

Stowarzyszenie Mieszkańców
i Miłośników Piły nad Brdą BUKO
KONTAKT:

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO
Ul. Świerkowa 5 Piła
89-520 Gostycyn
tel. 602617479
buko@las.pl
www.buko.org.pl
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S

towarzyszenie powstało w styczniu 2006 roku i działa na terenie miejscowości Piła, położonej w gminie Gostycyn,
w powiecie tucholskim.
Stowarzyszenie zrzesza osoby, które doceniają piękno i walory krajobrazowo-przyrodnicze okolicy, a także miłośników historii Borów Tucholskich. Dzięki determinacji członków, na terenie gminy został utworzony skansen podziemnego górnictwa węgla brunatnego. Zainteresowani mogą zwiedzać pozostałości infrastruktury przedwojennej kopalni Montania, która obecnie wpisana
jest do ewidencji zabytków. Na terenie obiektu prowadzone są cykliczne badania archeologiczno-architektoniczne, w które zaangażował się
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
z Bydgoszczy oraz Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Toruniu.
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Skansen jest jedynym takim obiektem w północnej części Polski, a sama inicjatywa powstawała w dość
nietypowych okolicznościach. Mieszkańcy Piły przez wiele lat żyli w nieświadomości, że ich domy zostały
wybudowane na terenie przedwojennej kopalni. Obecnie niebezpieczne tereny udało się zamienić w unikalną atrakcję turystyczną.

Stowarzyszenie przez swoje działania dąży do:
}}
zbadania historii swojej miejscowości,
}}
promocji walorów turystycznych
związanych z przyrodą, kulturą
i tradycją,
}}
ochrony przyrody zagrożonej
przez działalność człowieka,
}}
zapewnienia poprawy jakości życia mieszkańców Piły nad Brdą.

Dotychczas Stowarzyszenie podjęło wiele wartościowych inicjatyw,
takich jak: badania archeologiczne,
odtworzenie historii górnictwa oraz
działań wojennych na terenie okolicy, badania geologiczne działek, czy
utworzenie miejscowości, sołectwa mające na celu poprawę jakości życia
mieszkańców.

Oferta
Skansen „Kopalnia Montania” lekcja historii lokalnej
Oferta BUKO obejmuje przeprowadzenie lekcji na temat podziemnych
kopalń węgla brunatnego na Pomorzu działających w okresie 18961939. W ramach jednej lekcji proponujemy:
}}
przedstawienie historii górnictwa
węgla brunatnego na Pomorzu
(prezentacja),

}}
przedstawienie podziemnych metod wydobywania węgla (film),
}}
prezentację eksponatów i narzędzi górniczych oraz omówienie ich
wykorzystania w górnictwie.
Czas trwania jednej lekcji - 45 minut.
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3 godziny lekcyjne dla 3 grup słuchaczy
(maksymalnie po dwie klasy).
1 lekcja

Usługa skierowana jest do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i średnich oraz przedszkoli. Forma lekcji
historycznej dobierana jest do wieku
słuchaczy. Ilość uczestników biorących
udział w jednej lekcji historycznej maksymalnie 2 klasy (około 50 osób). Usługa wykonywana jest u zamawiającego.
Pakiet podstawowy na jeden dzień:
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50 zł

Skansen „Kopalnia Montania” –
wycieczka
Oferta Stowarzyszenia BUKO obejmuje zwiedzanie z przewodnikiem terenu związanego z działalnością kopalni
„Montania” - jedynej w północnej Polsce kopalni węgla brunatnego wydobywanego metodami podziemnymi.
Wycieczka dla grup zorganizowanych
(10-15 osób) poruszających się pieszo
lub rowerami. W ramach oferty proponujemy:
}}
wykład z historii pomorskiego górnictwa węgla brunatnego (prezentacja),
}}
prezentacja metody podziemnego
wydobywania węgla i funkcjonowania kopalni (film),

}}
prezentacja eksponatów i narzędzi
górniczych,
}}
zwiedzanie naziemnej części kopalni Montania:
 sztolnia upadowa,
 szyb wentylacyjny,
 pozostałości zabudowy technicznej kopalni,

 zapadliska wyrobiskowe.
Czas zwiedzania około 2 godziny - wycieczka piesza.
Możliwość zorganizowania ogniska.
1 osoba

10 zł
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Ptasia Wioska w Adamkowie
KONTAKT:

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
Pamiętowo 16
89-506 Kęsowo
tel. 885 297 400
stopa@ww.org.pl
www.adamkowo.tuchola.pl
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S

towarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa powstało w 2007 roku w sołectwie Pamiętowo, w gminie Kęsowo, na skraju Borów Tucholskich. Stowarzyszenie stawia sobie
za cel integrację i aktywizację lokalnej społeczności, wsparcie działań na
rzecz lokalnego rozwoju, a także promocję regionu.
Ptasia Wioska to wyjątkowe miejsce na mapie regionu, łączy różne
elementy dziedzictwa narodowego
- sztukę ludową, sztukę akademicką, sztukę dziecięcą i naturę. Przyciąga turystów proekologicznych, rowerowych i pieszych, umożliwiając im
spędzanie czasu w kształcący i nietuzinkowy sposób. Jest idealnym przykładem, jak czerpiąc z tradycji ludowej i promując walory wsi, stworzyć
atrakcję turystyczną, która umożli-

wia mieszkańcom pozyskanie dodatkowego dochodu z turystyki.
Podstawowym jej założeniem było
stworzenie wyjątkowego miejsca na
mapie nie tylko województwa, lecz
także kraju. Miejsce to stanowi enklawę łączącą naturę i sztukę, przyciągającą ciekawych ludzi, nie generując masowego ruchu turystycznego.
Inicjatywa realizowana jest na wielu
płaszczyznach, dzięki czemu powstały m.in.:
ścieżka ornitologiczna - wytyczo}}
na i oznakowana 2,5 kilometrowa edukacyjna ścieżka ornitologiczna,
}}
Aleja Wyczółkowskiego - aleja klonów, w celu zachowania naturalnego drzewostanu,
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Oferta
Rękodzieło
Stowarzyszenie oferuje sprzedaż obrazów przedstawiających ptaki polskie.
Są to ręcznie malowane „portrety” ptaków, akwarelą na papierze, rozmiar obrazu 6 x 9 cm, rozmiar passe-partout 10
x 15 cm, dostępne kilkanaście różnych
gatunków ptaków, możliwość namalowania innych gatunków. Pojedyncze
sztuki są dostępne w ciągu 48 godzin,
większe ilości do uzgodnienia.
Obraz przedstawiający ptaki

}}
Przydrożne Muzeum Ptaka drewniane i kamienne rzeźby na
otwartej przestrzeni,
}}
plenery malarskie i rzeźbiarskie
dla dzieci i młodzieży.
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50 zł+ koszt
wysyłki

Warsztaty malarskie
Stowarzyszenie organizuje plenery malarskie dla grup dzieci lub młodzieży
w wieku od 7 do 18 lat. Grupy liczą od
5 do 15 uczestników, zajęcia odbywają
na świeżym powietrzu w Ptasiej Wiosce w Adamkowie i trwają dwie godziny. Tematem jest przyroda, miejsca,

w których bywał i tworzył Leon Wyczółkowski („Aleja Wyczółkowskiego”),
krajobrazy, pomniki przyrody oraz wioska tematyczna. Oferta obejmuje krótki zarys historyczny, omówienie zastosowanych technik, materiały malarskie
oraz opiekę merytoryczną. Uczestnicy
mogą zabrać ze sobą namalowane obrazy oraz otrzymają zdjęcia z plenerów
w formie elektronicznej na wskazany
adres mailowy.
Warsztaty malarskie

50 zł/
osoba

Zwiedzanie Ptasiej Wioski z przewodnikiem
Indywidualne oraz grupowe oprowadzanie wycieczek po ścieżce ornitologicznej oraz po Muzeum Ptaka wraz
z opowiadaniem historii wsi oraz
atrakcji turystycznych, które są we
wsi. Oprowadzanie odbywa się tylko
po wcześniejszym skontaktowaniu się
pod numerem telefonu 694521672.
Zwiedzanie Ptasiej Wioski
z przewodnikiem
(grupa nie większa niż 15 osób)
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20 zł/
osoba

Stowarzyszenie Teatr Piosenki
KONTAKT:

Stowarzyszenie Teatr Piosenki
Ul. Odrodzenia 7/15
87-100 Toruń
tel. 606986862
teatrstp@wp.pl
www.teatrstp.pl
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towarzyszenie Teatr Piosenki
zostało zarejestrowane w lutym 2009 roku z inicjatywy
Małgorzaty Chojnowskiej-Wiśniewskiej, aktorki. Powstało z potrzeby formalizacji wcześniejszych działań
i dokonań artystycznych grona toruńskich artystów. Aktorzy, zamiast czekać na propozycje grania w teatrze instytucjonalnym, postanowili podjąć
próbę utworzenia autorskiego teatru,
tworzonego w całości przez nich. Środki na realizację pomysłu pochodziły
z Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i Europejskiego Funduszu Społecznego, lecz niezastąpione okazało się wsparcie przyjaciół i osób życzliwych.
Nadrzędne cele Stowarzyszenia to
krzewienie kultury, a także edukacja
na polu działań teatralnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego.

Obecnie w inicjatywy Stowarzyszenia
angażują się osoby działające na polu
kultury i edukacji, a także ich sympatycy. Aktorzy cieszą się ze swoich sukcesów - młodzież chętnie bierze udział
w realizowanych przez nich projektach, a także z napływających propozycji ponownych występów.

Oferta
Spektakle, eventy, szkolenia
Domeną Stowarzyszenia są sztuki sceniczne w postaci przedstawień teatralnych, kabaretowych, koncertów, recitali, zorganizowanych happeningów eventowych. Teatr Piosenki jest
w stanie zaaranżować dowolną imprezę, spotkanie rodzinne czy firmowe w sposób niekonwencjonalny. Zajmuje się również edukacją artystyczną. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji
głosu, kultury żywego słowa, autoprezentacji, literatury, sztuk audiowizual-
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nych, ruchu scenicznego oraz sztuki
aktorskiej.
„Szmoncesy Po Srulu”
Muzyczny spektakl przenoszący nas
w czas wędrownych grajków, gdzie
za miedziaka można było kupić piosenkę, a za dwa usłyszeć tę skomponowaną specjalnie dla siebie. Pomysł
spektaklu reżyser Grzegorz Wiśniewski osnuł wokół występu na rynku
miasta grupy wędrownych grajkówklezmerów, których „dobytek mieści
się w trzech walizkach”.
W takiej to scenerii aktorzy przytaczają garść znakomitych dowcipów i opowieści ze skarbnicy humoru żydowskiego oraz odśpiewują serię szmoncesów – żartobliwych piosenek z liryczną nutą w tle.
W pełnych humoru zdaniach opowiadają o przywarach, niepokojach
i przeżyciach judejskiego rodu pod-
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kreślając radość i harmonię, która stała się udziałem tej nacji, dzięki pogodnej wierze i współdziałaniu.
Z użyciem magicznej ławeczki raz
po raz zmieniającej swoje przeznaczenie wieszaka czy parasola, które
w poszczególnych częściach spektaklu pełnią różnorakie role, artyści malują opowieść za opowieścią, układając z nich wielobarwną mozaikę z motywem klezmerskim w roli głównej.
Przewrotne pointy, choreograficzne niespodzianki, opowieści z trzema morałami – wszystko to decyduje
o niezwykłej oryginalności programu.
Czas trwania: 1 godz. 15 min
„Mój Wysocki”
Wyjątkowy, kameralny recital, podczas którego Grzegorz Wiśniewski aktor Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Andrzej „Bruner” Gulczyński (kontrabasista, muzyk jazzowy)
przypominają najznakomitsze pieśni

legendarnego barda Włodzimierza
Wysockiego, kultowej postaci rosyjskiego życia kulturalnego drugiej połowy XX w. Jego półlegalne koncerty zawsze przyciągały tłumy wielbicieli. Stał się symbolem odwagi i bezkompromisowej postawy wobec systemu komunistycznego. Grzegorz
Wiśniewski w swoim recitalu odszedł od tradycyjnych, powszechnie
znanych interpretacji utworów Wysockiego. W jego wykonaniu każda
pieśń to odrębna etiuda aktorska.
Raz skrząca się humorem, inny razem
wzruszająca i refleksyjna.
Piosenki z tego programu znalazły
się na płycie „55 x Włodzimierz Wysocki”, obok takich wykonawców jak
Marian Opania, Wiktor Zborowski,
Adam Nowak, Artur Żmijewski, Mirosław Czyżykiewicz, Jacek Kaczmarski.
Czas trwania: 1 godz. 15 min

„Aktorska Golgota”
Spektakl będący przewrotną odpowiedzią na pytanie „Jak to jest być
aktorem? Kilka muzyczno- gadanych
uwag o aktorstwie, teatrze, kinie
i sztukach wszelakich aktorów potrzebujących. Aktor – jedyny uczciwy obłudnik? Któż na tak postawione pytanie lepiej by mógł odpowiedzieć jeśli nie sami aktorzy. Przedstawienie, w którym artyści wykorzystując tylko siebie i własne umiejętności starają się udowodnić, że w dzisiejszych czasach aktor potrafić musi wszystko. W tym widowisku nawet
scenografia tworzona jest z ciał aktorów.
Pełna humoru, z domieszką goryczy,
opowieść o tajnikach zawodu aktorskiego.
Czas trwania: 1 godz. 15 min
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nadszarpnięta nieubłaganym zębem
czasu staje się miejscem ich przypadkowego spotkania i świadkiem rozmów o rzeczach małych i wielkich,
o miłości, rozstaniach, o tym co ważne i mniej ważne w życiu.

„Ławka”
Niezwykłe spotkanie z piosenkami
Agnieszki Osieckiej. Bohaterami spektaklu jest troje przeciętnych ludzi, po
przejściach i z przeszłością, którzy
pragną swemu życiu nadać barw i odpędzić samotność. Samotna parkowa
ławka obsypana zżółkniętymi liśćmi,
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Porozmawiajmy więc o życiu piosenkami Agnieszki Osieckiej. W programie aktorzy Teatru STP - znani ze
wspaniałego warsztatu wokalnego wyśpiewają największe przeboje poetki, m.in. „Czy te oczy mogą kłamać”,
„Gaj”, „Wielka woda”, „Oczy tej małej”, „Mówiłam żartem” i „Bossa nova do poduszki”. Przedstawienie pełne subtelnego humoru i ciepła.
Czas trwania: 1 godz. 10 min
Uśredniona cena spektaklu

3500 zł

Bilet na spektakl

20 zł

Stowarzyszenie Teatr Wiczy
KONTAKT:

Stowarzyszenie Teatr Wiczy
ul. Szymanowskiego 20/5
87-100 Toruń
tel. 501612111
office@wicza.com
www.wicza.com
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T

eatr Wiczy powołany został
11 listopada 1991 roku w Brodnicy. Obecnie działa w Toruniu. Przyczyną zawiązania
grupy było przygotowanie widowiska upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Polskę. Była to jedna
z pierwszych takich akcji w nowej Polsce. Na początku tworzony przez grupę fascynatorów teatralnych, obecnie
jeden z najbardziej cenionych teatrów
w Polsce. Teatr Wiczy skupia nie tylko ludzi teatru, ale także poetów, młodych dramaturgów, muzyków, cyrkowców, działaczy społecznych.
Naczelnym zadaniem Teatru Wiczy,
obok wypowiedzi artystycznej przez
prezentację spektakli, jest zaangażowanie w krzewienie kultury, dialog kulturotwórczy i społeczny. Istotnym działaniem jest również prezentacja spektakli w miejscach z utrudnionym dostępem do kultury. Dotychcza-
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sową drogę Teatru cechuje poszukiwanie nowego języka wyrazu scenicznego w celu poruszania istotnych spraw
społecznych. Kolejne spektakle Teatru
są oczekiwane i żywo komentowane
przez krytyków i komentatorów społecznych.
Spektakle Teatru Wiczy prezentowane są zarówno w salach teatralnych, w plenerze, w samochodzie, jak
i w miejscach niekonwencjonalnych,
często nieprzystosowanych teatralnie,
takich jak dachy budynków, łąki, samochód, zarówno w języku polskim, jak
i angielskim.

Oferta
„€migranci”
Spektakl grany jest w 39-letnim Mercedesie L 508 D. To jest samochódcamping, służący do podróżowania
przez długi czas bez konieczności wra-

cania do domu - alegoria domu dla
emigrantów.
Współczesny „wóz Drzymały” staje się
miejscem akcji dramatu „Emigranci”.
Możliwość wpuszczenia na spektakl
tylko dziesięciu osób (aktorzy i widzowie) stwarza atmosferę reality show.
W tej sytuacji samochód staje się domem widzów i aktorów, którym wjeżdżają (dosłownie i w przenośni) do Europy. €migranci (tytuł pisany ze znakiem waluty euro zamiast E) Teatru
Wiczy to pierwsza w Europie premiera w samochodzie campingowym.
Po trzydziestu latach od pierwszego wystawienia „Emigrantów” Polska wchodzi do Unii Europejskiej.
Co się zmieniło od tamtego czasu? Jak wygląda emigracja ludzi urodzonych w latach 70-tych i 80-tych?
Kim są emigranci nowego wieku? Czy
są to E-migranci, czy EURO-migranci? Obraz Polaka - emigranta na pew-
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no się zmienił. To coraz rzadziej uciekinier polityczny, częściej człowiek
szukający spełnienia materialnego.
Reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski
„Czyściciel dywanów - dramat
na krzesłach”
Czyściciel dywanów pomylił adresy
i omyłkowo trafia na spotkanie, gdzie
zmanierowane towarzystwo bawi się
w „towarzyskie” RPG. Poddaje się zabawie, która bardzo szybko zaczyna odsłaniać najbardziej skrywane tajemnice. Fikcyjne sytuacje uruchamiają prawdziwe emocje. Po raz pierwszy
spektakl „Czyściciel Dywanów” miał
swoją premierę w marcu 2002 roku.
Wznowienie spektaklu z nową obsadą
nastąpiło w grudniu 2004 roku. Spektakl jest wynikiem laboratoryjnej pracy nad słowem emocjonalnym - słowo
jako główny nośnik emocji.
Reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski
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„Po prostu”
To ekspresyjne i porywające przedstawienie poruszające tematy przemiany,
dorosłości i doświadczeń. Spektakl powstał jako protest przeciwko zbliżającej się wojnie w Iraku (premiera miała miejsce tydzień przed inwazją). Jest
manifestem pacyfistycznym przeciw-

ko jakimkolwiek ingerencjom militarnym.
Reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski
„Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich”
Marlena Dietrich, stara i nieszczęśliwa ostatnie lata swojego życia spędziła w swoim domu w Paryżu, z dala
od fleszy adoratorów i rodziny, zmarła w samotności. Spektakl jest intymnym portretem gwiazdy, która zapoczątkowała nowy wizerunek kobiety.
Kobiety pięknej, niezależnej, lubiącej
kochać, będącej upragnionym przedmiotem obu płci, zdystansowanej, namiętnej, zjawiskowej. To obraz poświęceń dla miłości i piękna, ceny jaką
płaci się za pakt ze sławą.
Flisak - Legenda toruńska
Barwne widowisko familijne z możliwością iluminacji, w którym uczestniczą trzymetrowe kukły, akrobaci na

szczudłach, z instrumentalną muzyką
na żywo. Widowisko plenerowe oparte na Legendzie toruńskiej o flisaku.
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Cena spektaklu

Ustalana
indywidualnie

Bilet na spektakl

10-20 zł

Stowarzyszenie Artystyczne
MÓZG
KONTAKT:

Stowarzyszenie Artystyczne Mózg
ul. Gdańska 10
85-006 Bydgoszcz
tel./faks: 52 345 51 95
stowarzyszeniemozg@mozg.art.pl
www.stowarzyszenie.mozg.art.pl
www.festiwal.mozg.pl
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S

towarzyszenie Artystyczne Mózg
powstało w kwietniu 2005 roku
w Bydgoszczy. Stowarzyszenie
odpowiedzialne jest za działalność artystyczną klubu Mózg mieszczącego się przy ulicy Gdańskiej. Miejsce to
jest rozpoznawalnym punktem na mapie artystycznej regionu, a związanych
z nim jest wiele znanych nazwisk polskiej sceny muzycznej i nie tylko.
Stowarzyszenie prowadzi działalność
artystyczną, kulturalną i edukacyjną.
Działa poprzez organizację wydarzeń
artystycznych, takich jak wystawy, recitale, performance, koncerty, a także
prowadzi swoją galerię.

Misja
Nadrzędnym celem życia każdej jednostki ludzkiej jest dążenie do zrozumienia,
zrozumienia ludzi, z którymi obcujemy
na co dzień, zrozumienia ludzi, których

spotykamy przypadkiem, zrozumienia
występujących wokół nas zjawisk, a co
za tym idzie, zrozumienia samego siebie, jako części wszechświata.

Oferta
Realizacja koncertów, wystaw, warsztatów, spotkań filozoficznych, poka-
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zów filmowych czy performance osób
reprezentujących różne kultury, różne
sposoby podejścia do życia, mających
za sobą różny bagaż doświadczeń, podczas których dokonuje się autentyczny rozwój ludzi biorących udział w tych
zdarzeniach.
Cena ustalana jest indywidualnie,
obejmuje wynagrodzenie artystów,
koszty administracyjne, wynagrodzenie osób zaangażowanych.
Mózg Festiwal
Mózg Festiwal to święto improwizatorów i eksperymentatorów. W kręgu zainteresowań organizatorów znajdują
się wszystkie formy muzyki współczesnej, sztuka performance, audio i wideo instalacje, malarstwo, fotografia
oraz film. Wydarzenia, takie jak koncerty, warsztaty muzyczne, wystawy, performance mają miejsce w różnych czę-
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ściach miasta: galeriach, klubie Mózg,
Teatrze Polskim.
Dotychczas, odbyło się już sześć edycji
Międzynarowowego Festiwalu Muzyki
Współczesnej i Sztuk Wizualnych Mózg
Festiwal.
Bilet na jeden dzień

20 zł

Karnet festiwalowy

45 zł

Podane ceny obowiązywały w 2010 roku, na część wydarzeń wstęp wolny.

Stowarzyszenie
JUVENKRACJA
KONTAKT:

Kontakt
Stowarzyszenie Juvenkracja
ul. Bogusławskiego 17
85-174 Bydgoszcz
tel. 508 376 457
biuro@juvenkracja.pl
www.juvenkracja.pl
www.regionalgeographic.pl
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P

odejmowanie nowych wyzwań, realizowanie pasji, a także wyrównywanie szans młodzieży w trudnej sytuacji – to
słowa, które oddają misję i działania
Stowarzyszenia Juvenkracja z Bydgoszczy.
Zespół Juvenkracji działa od 2005
roku. Skupia pasjonatów pióra i fotografii. Stwarzyszenie zajmuje się
promowaniem twórczości młodzieżowej i stwarzaniem możliwości do
rozwoju młodych talentów. Wychodzi naprzeciw młodzieży szczególnie
z mniejszymi szansami – niepełnosprawność, trudne środowisko wychowawcze czy niesprzyjające miejsce zamieszkania. Pomaga im rozwijać wrażliwość, kreatywność, poczucie własnej wartości, ciekawość
świata. Członkowie Juvenkracji wierzą, że dzięki takim działaniom wszyscy stają się lepszymi ludźmi.

72

Oferta
Warsztaty fotograficzne
Kurs skierowany jest do wszystkich
niezaawansowanych fotoamatorów,
którzy chcieliby zacząć dobrze fotografować. Zajęcia odbywają się we
wtorki i piątki w godz. 17.00-20.00
w Muzeum Fotografii przy ul. Królowej Jadwigi 14
6 spotkań po 3 godziny

250 zł

Przykładowy program:
}}
Co to jest fotografia?
}}
Tajemnice aparatu fotograficznego - budowa, działanie, prawidłowa obsługa.
}}
Głębia ostrości jako środek wyrazu
w fotografii.
}}
Oświetlenie - rodzaje i przeznaczenie.
}}
Kompozycja (typy, zastosowanie),
kadrowanie, dobór tła.

}}
Zdjęcia nocne.
}}
Portret - zajęcia w atelier.
}}
Fotografia krajobrazów.
}}
Obróbka cyfrowa zdjęć – Photoshop.
Kwartalnik Regional Geographic
Kwartalnik Regional Geographic jest
owocem współdziałania osób, które
łączy fotografia i zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu. Na przekór zasadzie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pokazują coś, co jest
szczególnie bliskie ich sercu czyli region, w którym mieszkają. Starają się
udowodnić, że wielkie przygody, ciekawi ludzie i intrygujące historie czekają na nas tuż za rogiem. Wcale nie
trzeba daleko wyjeżdżać, aby poczuć
dreszcz emocji towarzyszący podróżom w nieznane. Nawet na mapie
naszej dzielnicy kryją się białe plamy,

o których tak naprawdę nic nie wiemy.
Nakład 300 egzemplarzy, 52 strony,
format B5
Pojedynczy egzemplarz

5 zł

Roczna prenumerata

25 zł
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Stowarzyszenie
SZKOŁA PRZYGODY
KONTAKT:

Stowarzyszenie Szkoła Przygody
85-111 Bydgoszcz
ul. Podwale 8
Tel. 510 949 296
turystykawodna@o2.pl
www.turystykawodna.pl
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P

owołane w 2004 roku stowarzyszenie skupia około 900 miłośników rekreacji związanej
z wodą, w tym: żeglarzy, motorowodniaków, płetwonurków i kajakarzy. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji turystyki i kultury marynistycznej. W siedzibie stowarzyszenia Sailing Club przy
ul. Podwale 8 w Bydgoszczy odbywają się imprezy cykliczne, w tym „Żeglarskie Poniedziałki”, w trakcie których
prezentowane są relacje z rejsów i wypraw, a cztery razy w tygodniu w klubie rozbrzmiewa muzyka na żywo. Dominującymi klimatami muzycznymi są
oczywiście szanty i piosenka turystyczna. Oprócz działalności związanej z promocją turystyki stowarzyszenie współpracuje z organami samorządowymi
w zakresie organizacji imprez w tym
jednej z największych imprez wodniackich regionu „Ster na Bydgoszcz”.

Oferta
Działalność wydawnicza
Stowarzyszenie redaguje stronę www.
turystykawodna.pl, na której oprócz relacji z wypraw zamieszczone są przewodniki dla żeglarzy (locje) opisujące akweny. Od roku 2009 stowarzyszenie zaangażowało się w opracowanie na potrzeby wodniaków „katalogu map dróg wodnych”. W roku 2009
na zlecenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy opracowano
i wydano katalog map obejmujący odcinek Wisły na trasie Toruń-Bydgoszcz
oraz drogi wodne w granicach Bydgoszczy. Obecnie w końcowej fazie opracowania jest katalog obejmujący odcinek
Wisły od Włocławka do Białej Góry (do
delty Wisły).
Organizacja kursów i szkoleń
Stowarzyszenie organizuje kursy dla żeglarzy, motorowodniaków oraz płetwo-
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nurków na wszystkich poziomach trudności, łącznie z doszkalaniem adresowanym do tych, którzy zdobyli uprawnienia, ale nie czują się usatysfakcjonowani posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Szkolenie odbywa się w systemie
weekendowym, jak również w systemie
ciągłym w zależności od potrzeb i możliwości uczestników. W przeciągu roku
ponad 40 osób bierze udział w kursach
żeglarskich, zaś we wszystkich organizowanych przez stowarzyszenie ponad
80 osób.
Kursy żeglarskie
Kurs na patent żeglarza jachtowego – to
podstawowy kurs w zakresie uprawnień żeglarskich pozwalający prowadzić
jachty po wodach śródlądowych. Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, trwa łącznie około
100 godzin. Część teoretyczna odbywa
się w siedzibie stowarzyszenia w formie
wykładów, opartych na prezentacjach

multimedialnych i obejmuje: m.in. teorię żeglowania, przepisy, locję, ratownictwo. Cześć praktyczna to przede
wszystkim nauka manewrowania jachtem, zarówno na żaglach, jak i na silniku. Szkolenie praktyczne odbywa się na
Zalewie Koronowskim w Pieczyskach.
Kurs

750 zł

KURS NA PATENT STERNIKA JACHTOWEGO
Kurs na patent sternika jachtowego – to
kurs dla żeglarzy „morskich”, po ukończeniu umożliwia prowadzenie jachtów
o długości do 12 m po wodach morskich. Od kandydatów na kurs wymaga
się „praktyki” czyli udziału w dwóch rejsach morskich o łącznym czasie 200 godzin. Podobnie jak kurs na patent żeglarza składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to
m.in. nauka nawigacji morskiej, zarówno tej klasycznej jak i elektronicznej, lo-
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cji morskiej, ratownictwa morskiego,
łączności na morzu i przepisów obowiązujących w żegludze morskiej. Wykłady i ćwiczenia trwają około 30 godzin,
odbywają się w siedzibie stowarzyszenia. Część praktyczna obejmuje 7 dni
manewrowania na morskim akwenie
jachtem morskim pod żaglami i na silniku oraz obsługę instalacji jachtowych,
w tym elektronicznych systemów nawigacyjnych.
Część teoretyczna

400 zł

Część praktyczna

700 zł

Kursy motorowodne
Kurs na patent sternika motorowodnego - podstawowy kurs motorowodny, po jego ukończeniu zdobywa się
uprawnienia do prowadzenia jachtu
motorowego o mocy silnika do 60 kW
(80 KM) na śródlądziu, a na morzu 2 mile od brzegu w porze dziennej, w tym

skuterów wodnych. Kurs łącznie obejmuje 24 godziny wykładów i 3 godziny
praktyki.
Kurs

500 zł

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zgodny ze standardami
BLS (basic life support).
Podczas kursu, wykładom teoretycznym towarzyszą multimedialne prezentacje oraz co najważniejsze ćwiczenia
praktyczne. Kurs trwa 6 godzin.
Kurs

70 zł
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Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy FLANDRIA
KONTAKT:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „FLANDRIA”
ul. Andrzeja 8
88-100 Inowrocław
tel./fax: 52 357 47 95
sekretariat@flandria.pl
www.flandria.pl
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M

isją powołanego do istnienia w 1997 roku Stowarzyszenia jest zagwarantowanie swoim członkom usług
medycznych o wysokim standardzie.

Celem nadrzędnym jest „ochrona
zdrowotna członków Stowarzyszenia”
poprzez realizację celów szczegółowych:
świadczenie usług medycznych,
}}
}}
programy profilaktyczne,
}}
świadczenie usług farmaceutycznych (sprzedaż leków),
}}
wypożyczanie i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego,
}}
udostępnianie członkom Stowarzyszenia rabatów na leki, sprzęt i usługi,
}}
stworzenie bazy wolontariuszy oraz
ukierunkowanie ich działalności na
rzecz osób starszych, dzieci oraz
chorych i niepełnosprawnych,

}}
organizowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży.
}}
Stowarzyszenie jest podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą, w jej ramach oferuje:
detaliczną sprzedaż leków i wyro}}
bów farmaceutycznych,
}}
sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych i ortopedycznych,
leczenie w poradni bólu
}}
}}
wypożyczalnię sprzętu do użytku
osobistego i domowego.
Stowarzyszenie jest ruchem społecznym o demokratycznym udziale członków, którzy mają wolny wybór wstąpienia bądź opuszczenia Stowarzyszenia oraz te same prawa i obowiązki.
Stowarzyszenie liczy około 7 tys. osób,
z czego aktywnie w życiu Stowarzyszenia uczestniczy kilkuset. Członkowie
zobowiązani są wpłacić 2 zł rocznie na
poczet celów statutowych Stowarzyszenia. Mogą też wykupić kartę rabato-
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wą w cenie 10 zł, w zamian otrzymują
szeroką ofertę - rabat w wysokości 10%
na produkty oferowane w aptece prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz
w sklepach z artykułami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi.
Ponadto, Flandria działa w porozumieniu z wieloma prywatnymi gabinetami
lekarskimi, do których można wykupić dodatkowe zniżki. W ofercie znajduje się również zniżka do sanatoriów
współpracujących z organizacją.
Stowarzyszenie posiada również
własną aptekę, nastawioną przede
wszystkim na dostarczanie jak najlepszych i najtańszych leków dla klientów.
Pracownicy apteki to także osoby przygotowane do pomocy klientom, szczególnie w zakresie doradztwa farmakologicznego i doboru sprzętu rehabilitacyjnego sprzedawanego i wypożyczanego przez organizację.
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Otwarte wypożyczalnie i sklepy okazały się wielkim sukcesem stwarzając
wielu osobom możliwość opuszczenia domu. Aktualnie, poza Inowrocławiem, Flandria posiada jeszcze 5 sklepów: w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu,
Gdyni i Włocławku.

Oferta
Opieka zdrowotna
Poradnia Leczenia Bólu
Pielęgniarska Opieka Domowa
Pomoc wolontaryjna

Dla osób
ubezpieczonych
refundacja
z Narodowego
Funduszu
Zdrowia.

Sprzęt i produkty oferowane
w sklepach prowadzonych przez
Stowarzyszenie
Odzież medyczna: damska, męska, jednorazowa

Fartuchy jednorazowe ochronne 3 zł
Fartuch damski biały

78 zł

Sprzęt ortopedyczny
Aparaty korekcyjne, kołnierze, kule, laski, opaski, temblaki, wkładki
Kule

od 23,50 zł

Kołnierze ortopedyczne

od 10 zł

Temblaki

od 24,50 zł

Sprzęt rehabilitacyjny i pooperacyjny
Piłeczki rehabilitacyjne

od 5 zł

Wózek inwalidzki

800 zł

Materace przeciwodleżynowe

300 zł

Łóżka rehabilitacyjne

2900 zł

Środki farmaceutyczne, leki oferowane w aptece prowadzonej
przez Stowarzyszenie
W naszych aptekach prowadzimy poradnie farmaceutyczne:
doradzamy, jakie leki są optymalne
}}
przy dolegliwościach nie wymagających porady lekarskiej,
wskazujemy, które leki można, a któ}}
rych nie wolno przyjmować jednocześnie,
}}
proponujemy tańsze odpowiedniki
przepisanych leków.
Ponadto oferujemy:
}}
atrakcyjną kartę rabatową dla
członków Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”,
}}
leki za 1 grosz,
}}
upominki dla stałych klientów.
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Nasze Apteki należą do Europejskiej
Unii Aptek Społecznych.
Punkt Apteczny z Sercem
ul. Dworcowa 8
Jaksice
Nasza Apteka
ul. Solankowa 2
Inowrocław

Fundacja Ducha
KONTAKT:

Fundacja Ducha
Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych
ul. Szosa Bydgoska 15
87-100 Toruń
tel. 56 622 69 79,
654 95 83
fundacja.ducha@wp.pl
www.fundacjaducha.pl
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F

undacja swoją nazwę wzięła od przydomka założyciela
nazywanego przez większość
uczniów „Duchem”. Powołana
w 1992 roku podjęła pomoc na rzecz
osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację naturalną.

mające jednak wpływu na poprawę
stanu zdrowia niepełnosprawnych”.
Założyciel postanowił wykorzystać
sprawdzone wcześniej metody do
realizowania systematycznych zajęć

Pierwsze obozy terapeutyczne Duszyński zorganizował jeszcze w latach
80, wyjeżdżając z osobami niepełnosprawnymi w Tatry.
Jak wspomina Jolanta Żydołowicz, dyrektor fundacji, „metoda rehabilitacji
naturalnej, mająca na celu obcowanie
osób niepełnosprawnych z przyrodą,
wykorzystywanie tego, co dała nam
natura, była początkowo mało popularna. Pierwsze działania Duszyńskiego, którego uznać można za popularyzatora tego typu rehabilitacji były odbierane jako ciekawe ćwiczenia, nie
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w ramach działalności statutowej
fundacji. Misją Fundacji Ducha jest
pomoc osobom niepełnosprawnym
poprzez rehabilitację, promowanie
czynnego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych, zachęcanie osób

zdrowych do pomocy potrzebującym
oraz organizowanie wyjazdów, rajdów
i obozów przeznaczonych dla niepełnosprawnych.

Oferta
Hipoterapia
Hipoterapia jest główną usługą oferowaną przez Fundację. Każdego dnia
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około 50 osób z Torunia i okolic bierze
udział w zajęciach grupowych z hipoterapii. Ponadto, zajęcia popołudniowe skierowane są do pojedynczych
osób.
Hipoterapia przynosi niezwykle pozytywne efekty lecz organizowanie
jej jest przedsięwzięciem wyjątkowo trudnym. Dziesięć z czternastu za-

trudnionych pracowników zajmuje się
końmi. Z kolei zajęcia z koniem prowadzone są przez trzy osoby: hipoterapeutę, pomocnika oraz osobę prowadzącą konia.
Usługa świadczona bezpłatnie.
Terapia wspinaczkowa dla osób
niepełnosprawnych
Kolejną usługą świadczoną przez Fundację jest terapia poprzez wspinaczkę.
Z braku odpowiednich miejsc nadają-

cych się do wspinaczki w Toruniu, na
terenie należącym do organizacji znajduje się sztuczna ściana. Niemniej jednak, organizatorzy nie rezygnują ze
wspinaczki w naturalnych warunkach
i wraz z grupą podopiecznych co roku
wyjeżdżają na obozy w góry. Fundacja
korzysta z metod terapeutycznej techniki wspinaczki niepełnosprawnych,
stworzonej przez lekarzy-rehabilitantów, alpinistów i ratowników górskich.
Usługa świadczona bezpłatnie.
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no-oświatowe itp. Program zajęć jest
ustalany indywidualnie dla każdego
z uczestników.
Cena uzależniona jest od miejsca, liczby uczestników i wysokości refundacji.
Cena wyjazdu w 2010 roku

Obozy, wycieczki, rajdy
W programie obozy organizowane
w Puszczy Augustowskiej i w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, w ofercie takie formy terapii jak: hipoterapia, terapeutyczna nauka jazdy konnej, terapia wspinaczkowa, hydroterapia, terapia zajęciowa, ćwiczenia
z rehabilitantem, terenoterapia, a także pływanie łódkami, zajęcia relaksacyjno-sportowe, zajęcia kultural-
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700 zł

Fundacja FENIKS
KONTAKT:

Fundacja FENIKS
Ul. Klonowica 1/8
87-100 Toruń
Tel. 508 259 871
kontakt@fundacja-feniks.org
www.fundacja-feniks.org
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F

undacja FENIKS powstała w 2005
roku w Toruniu. Genezą FENIKSA są przeżycia fundatorki i prezeski fundacji Katarzyny Śmigielskiej, która jest osobą niepełnosprawną. W 1996 roku w pożarze domu straciła dwójkę dzieci i męża, sama zaś została okaleczona. Przeżyła
razem z 3-letnią wówczas córką Karoliną. Okres leczenia i rehabilitacji powypadkowej oraz proces powrotu do
„normalnego” życia trwał kilka lat.
Niepełnosprawność Kasi jest efektem oparzeń 85% powierzchni ciała
(w tym III i IV stopień). Karolina uległa
oparzeniom w równie dużym stopniu
(75% powierzchni ciała), dodatkowym
skutkiem wypadku jest utrata jej słuchu w 90%.

Działalność Fundacji skierowana jest
do osób niepełnosprawnych, jednak
głównym z zadań jest łączenie i integracja dwóch światów, a mianowicie
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świata osób niepełnosprawnych ze
światem osób pełnosprawnych. Od
2008 roku Fundacja prowadzi cotygodniowe spotkania pod nazwą „Skarbonka”, podczas których odbywają
się zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, gry i zabawy na kręgielni, zabawy na pływalni.
We wrześniu 2009 roku został otwarty ośrodek Fundacji znajdujący się
w Kijaszkowie, malowniczym miejscu,
oddalonym ok. 35 km od Torunia. Prowadzone są tam zajęcia integracyjne,
rozwijana jest hipoterapia i dogoterapia.
Fundacja organizuje również imprezy okolicznościowe, tj. dzień dziecka, mikołajki, zabawy karnawałowe,
itp. Fundacja ponadto tworzy wieloaspektową przestrzeń o nazwie „Galeria Przydasiowo”, w której znajdą
się „Niekawiarnia”, Galeria „Przyda-

sie” oraz Pub „Stacja”. W galerii znaleźć będzie można rzeczy poddane renowacji, ręcznie robione, odtwarzane
z różnego rodzaju odzyskanych, niepotrzebnych, starych przedmiotów
i mebli. Elementem tego bytu będzie
też wystawiana twórczość artystyczna obu światów, to jest prace artysty
pełnosprawnego i niepełnosprawnego. Pub „Stacja” - miejsce rozrywki,
zabaw, wieczorków poetyckich oraz
wernisaży, koncertów jak i miejsce
na organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi świata kultury, sztuki i mediów. Miejsce to będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co więcej zatrudniane będą tam osoby niepełnosprawne.

Oferta
Wszelkie prace związane z wykonaniem oferty wykonywane są przez

integracyjną grupę Feniksa tj. osoby
niepełnosprawne i pełnosprawne:
Różnego rodzaju imprezy organizowane w Kijaszkowie: warsztaty artystyczne, kulinarne, survivalowe rau-
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ty i imprezy integracyjne (w cenie
wyżywienie oraz zakwaterowanie
w Ośrodku „Ellos”).
Doba

60 zł/os.

Urodziny Malucha
Organizacja urodzin dla najmłodszych
Obwożenie na koniu, ognisko,
poczęstunek z tortem, gry
i zabawy

40 zł/os

Jazda konna
Godzina

od 40 zł

Galeria Przydasie
Fundacja oferuje w ramach rękodzieła artystycznego meble po renowacji. Są to używane meble i przedmioty codziennego użytku, które członkowie Fundacji poddają renowacji
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i ręcznie zdobią. Wśród odnowionych
przedmiotów znajdują się m.in. szafki,
drewniane szkatułki i pojemniki.

Cena w zależności od użytych materiałów.
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Fundacja Czyste Serca
KONTAKT:

Fundacja Czyste Serca
Ul. Kossaka 60/9
85-307 Bydgoszcz
tel. 52 529 98 70
fundacja@czysteserca.org.pl
www.czysteserca.org.pl
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F

undacja Czyste Serca z siedzibą w Bydgoszczy została założona w 2008 roku i od tego momentu prowadzi aktywną działalność oświatowo-edukacyjną na terenie całego kraju. Pole edukacji seksualnej, na którym działa organizacja opiera
się przede wszystkim na tradycyjnej nauce zaczerpniętej z kościoła katolickiego. Organizacja zwraca szczególną uwagą na negatywne zjawisko przedwczesnej inicjacji seksualnej, tworząc szereg
programów profilaktycznych i trenerskich w tej tematyce.
Poza programami dotyczącymi profilaktyki seksualności w życiu młodych,
fundacja prowadzi również działania
informacyjno-profilaktyczne na temat
innych zachowań ryzykownych wśród
młodzieży. Organizuje również konferencje dla nauczycieli, rodziców, wychowawców oraz kadry akademickiej.

Oferta
Warsztaty, lekcje
Fundacja oferuje autorski program ABS
(Absolutnie Bezpieczny Seks). Jest on
adresowany do młodzieży w wieku 1618 lat, która stoi przed podjęciem ważnych życiowych decyzji. ABS akcentuje
indywidualny charakter potrzeb każdej
jednostki oraz kładzie szczególny nacisk
na mowę serca, którą uznać można za
umiejętne kontaktowanie się z samym
sobą, poznawanie siebie przez swoje
potrzeby oraz szukanie najlepszych wyborów w swoim życiu. ABS, udoskonalany i modyfikowany przez wiele lat, zyskał popularność i jest prezentowany
w wielu szkołach na terenie całej Polski.
Najkrótszą formą jest spotkanie profilaktyczne dla młodzieży, które ma być
przyczynkiem do refleksji nad własnym
życiem i podejmowanymi wyborami.
Najdłuższą formą są dwudniowe zajęcia warsztatowe.
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chetów, trenerów) stała się na tyle wysoka, że twórcy postanowili od tego
roku przygotować szkolenia dla przyszłych trenerów.
Dwudniowe warsztaty

Fundacja organizuje również bale dla
uczniów na zakończenie nauki w gimnazjum. W szkołach, które wcześniej brały udział w programie ABS, bal jest dobrą okazją do podsumowania projektu.
Popularność programu w kręgach pracowników oświaty (nauczycieli, kate-
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60 zł/os.

Portal czysteserca.pl
Portal społecznościowy adresowany do
osób poszukujących męża lub żony, bliskiej osoby wyznającej podobne wartości. Jedynym kryterium, jakie powinna
spełniać osoba rejestrująca się na portalu jest brak przeszkód do zawarcia
małżeństwa sakramentalnego. Aktualnie na portalu zarejestrowanych jest
ponad 5000 użytkowników.
Rejestracja

darmowa

Pełna dostępność wszystkich
funkcji

darowizna na rzecz
Fundacji w
dowolnej
wysokości

Centrum Technologii
Informacyjnych e-MISJA
KONTAKT:

Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
Płużnica 64
87-214 Płużnica
tel. 56 688 74 52
biuro@e-misja.org.pl
www.e-misja.org.pl
www.kurenda.pl
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S

towarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja z Płużnicy (CTI) powstało w 2002 roku. W 2004 roku podjęto najciekawsze i najtrwalsze działanie polegające na budowie
bezprzewodowej sieci zapewniającej
dostęp do Internetu, do której na samym początku były podłączone zaledwie cztery gospodarstwa domowe.
Z czasem zapotrzebowanie na Internet rozwinęło się, bowiem umożliwienie dostępu do Internetu mieszkańcom wsi okazało się słusznym posunięciem.
Kolejne działania związane z ideą „digitalizacji” gminy stały się możliwe dzięki programowi „e-Vita II” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji
Wspomagania Wsi. Program umożliwił
profesjonalizację organizacji. W trakcie pierwszego etapu projektu dokonano dokładnego rozeznania potrzeb

96

mieszkańców i dostępnej infrastruktury, opracowano założenia strategii informatyzacji gminy i zaplanowano dalszy rozwój sieci informatycznej. Jednym z rezultatów przedsięwzięcia, było
zwiększenie liczby abonentów z 95 do
165 osób.
Aktualnie z sieci internetowej CTI korzysta ponad 350 rodzin niemal na obszarze całej gminy, a główną przeszkodą
w dalszym jej rozwijaniu jest niewielka
konkurencja wśród dostawców łącz zapewniających dostęp do Internetu.
Odsetek wykluczonych z wirtualnego
świata jest na wsi nadal wysoki, dlatego też CTI nie tylko umożliwia dostęp
do sieci, ale również nie zapomina o nabywaniu umiejętności niezbędnych do
poruszania się w wirtualnym świecie.
Bezpłatne kursy cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
obszarów wiejskich, mających najczę-

ściej podstawowe umiejętności w pracy
z komputerem.

cjom w zależności od warunków realizacji usługi.

Oferta

Tworzenie stron internetowych
i internetowych systemów bazo-danowych
Usługa dotyczy tworzenia stron internetowych, budowanych na bazie systemów zarządzania treścią (CMS). Tworzone strony są bardzo proste w obsłudze i łatwo je aktualizować. Jednocześnie strona może mieć dowolną szatę graficzną, odpowiadającą potrzebom klienta.

Szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu
Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów CTI e-Misja.
Usługa świadczona bezpłatnie.
Szkolenia realizowane na zamówienie
Cena to 150 zł za godzinę lekcyjną szkolenia, w tym wynagrodzenie trenera,
podręczniki, materiały szkoleniowe: segregator, notes, płyta CD oraz zaświadczenie i poczęstunek. Cena skalkulowana dla grupy 10-osobowej i szkolenia trwającego 30 godzin lekcyjnych.
Każdorazowo stawka podlega negocja-

Drugim rodzajem usługi są internetowe systemy bazo-danowe. Są to narzędzia dostosowane do potrzeb danej organizacji obsługiwane przez
pracowników za pomocą przeglądarki
internetowej. Systemy te tworzone są
na indywidualne zamówienie. Przykładowo mogą obsługiwać rekrutację
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uczestników szkoleń czy wspomagać
zarządzanie projektem.
Cena zależy od zakresu funkcjonalności tworzonej strony i jest ustalana
każdorazowo indywidualnie.

Utworzenie strony
internetowej z podstawową
funkcjonalnością i standardową
szatą graficzną

366 zł
brutto

tworzenie internetowego
systemu bazo-danowego

610 zł
brutto

Dostęp do Internetu
Stowarzyszenie zapewnia mieszkańcom gminy Płużnica i kilku sąsiednich
miejscowości możliwość korzystania
z zasobów globalnej sieci.
Abonament

Przepustowość w godz.
od 11 do 23

Przepustowość
w godz. 23 do 11

Cena brutto

Symetria 500

352/256 kbps

512/256 kbps

30 zł

Symetria 800

560/400 kbps

800/400 kpbs

44,99 zł

Symetria 1200

840/600 kpbs

1200/600 kpbs

65 zł

Symetria 1600

1120/800 kpbs

1600/800 kpbs

85 zł

Symetria 2000

1400/1000 kpbs

2000 /1000 kpbs

104,99 zł

Jednorazowy koszt zakupu i instalacji urządzeń odbiorczych
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Od 199 zł

Caritas
Diecezji Toruńskiej
KONTAKT:

Caritas Diecezji Toruńskiej
Przysiek 75
87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 44 01/03
torun@caritas.pl
www.torun.caritas.pl
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T

oruńska placówka została
powołana do istnienia w lipcu 1995 roku przez Biskupa
Diecezji Toruńskiej Andrzeja Suskiego oraz włodarzy Torunia
lecz swoją działalność Caritas rozwijał
jeszcze przed II wojną światową, nie
zaprzestał również funkcjonowania
w trakcie jej trwania. Toruński Caritas
swoim zakresem obejmuje działania
z zakresu ekonomii społecznej, pomocy socjalnej i działalności edukacyjnej. Mimo że początki funkcjonowania Caritasu wiązały się z dystrybuowaniem, segregowaniem oraz rozdawaniem darów rzeczowych i darowizn, to z biegiem czasu rodzaj świadczonych usług został poszerzony.
Pierwszą aktywnością założycieli było
powołanie Centrum Caritas im. Matki Marii Karłowskiej w Toruniu. Nabyto zrujnowany budynek, w którym
niegdyś mieścił się szpital dziecięcy,
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w trakcie 17 miesięcy kompletnie go
wyremontowano, przeznaczając go
do podjęcia kompleksowej pomocy
dla rodzin potrzebujących z Torunia
i okolic. Zaczęto wydawać posiłki osobom ubogim oraz otwarto punkt pomocy osobom potrzebującym. Z biegiem czasu w działalność Centrum zaangażowały się siostry pasterki, które dzięki usytuowaniu swej siedziby
w centrum miasta były w stanie udzielać opieki przez całą dobę. Umożliwiło to uruchomienie noclegowni dla 14
bezdomnych kobiet, czynnej przez cały rok. Bezdomnym udostępniono
bezpłatne usługi pielęgnacyjno-sanitarne oraz lekarskie, skierowane zarówno do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, jak i nie posiadających
ubezpieczenia. Z usług tych korzysta
codziennie kilkadziesiąt osób.
Poza wsparciem osób potrzebujących, Caritas postawił również na

podniesienie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie „Szkolnych
Kół Caritas”, nakierowanych na wykształcenie postawy nieobojętności
wobec osób potrzebujących pomocy. Szkolne Koła znajdujące się w wielu miastach, organizują cyklicznie akcje służące pomocy finansowej i niematerialnej osobom pokrzywdzonym, bezdomnym oraz rówieśnikom
aktywnej młodzieży, którzy nie mają możliwości spędzenia wakacji poza domem lub zakupu podręczników.
W Książkach, w jednym z oddziałów
Caritasu, znajduje się w pełni wyposażone mieszkanie chronione dla 15
osób, które nie mogą samodzielnie
podjąć codziennej egzystencji, jak
również Środowiskowy Dom Samopomocy przygotowujący podopiecznych do samodzielnego życia.

Oferta
Bursa akademicka
Caritas prowadzi studencką bursę
dla 60 osób, które nie są w stanie samodzielnie utrzymać się na studiach.
Dzięki specjalnie zaadoptowanemu
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budynkowi studentki i studenci mają możliwość nieodpłatnego mieszkania oraz korzystania z infrastruktury na terenie Ośrodka Szkoleniowego
w Przysieku.
Usługa świadczona bezpłatnie.

Ośrodek Szkoleniowy Caritas
Diecezji Toruńskiej im. Jana
Pawła II
Caritas jest właścicielem zabytkowego budynku w Przysieku (6 km od Torunia), w którym mieści się biuro organizacji, pomieszczenia gospodarcze
(m.in. magazyny na żywność, chłodnie), bursa akademicka oraz pomieszczenia przeznaczone na działalność
szkoleniową. W zabytkowym pałacyku odbywają się regularnie szkolenia,
imprezy okolicznościowe, bankiety
oraz zawody sportowe organizowane
przez podmioty korzystające z usług
gastronomicznych i bazy noclegowej
Caritasu. Usługi dostępne są dla osób
niepełnosprawnych.
Baza noclegowa
Wygodne pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z łazienką i TV. Goście
Ośrodka mają do dyspozycji bezpłatne miejsca parkingowe oraz kor-
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ty i boiska wraz ze sprzętem sportowym. Oferta skierowana do: dzieci, dorosłych, grup zorganizowanych,
osób indywidualnych, firm, urzędów.
Doba

70 zł

Sale konferencyjne
4 sale konferencyjne: dwie dla grup
do 80 osób i kolejne dwie dla grup do
20 osób, wyposażone w sprzęt multimedialny oraz klimatyzację. Goście
mają do dyspozycji bezpłatne miejsca
parkingowe oraz korty i boiska wraz
ze sprzętem sportowym. Oferta skierowana jest do dzieci, dorosłych, grup
zorganizowanych, osób indywidualnych, firm i urzędów.
1h

50-70 zł

Catering
Urozmaicone i znane z wysokiej jakości oraz wyśmienitych walorów sma-

kowych posiłki przygotowywane są
w nowoczesnej kuchni. W ofercie
śniadania, obiady, kolacje oraz serwis
kawowy. Oferta skierowana jest do
osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.

Śniadanie

20 zł

Obiad

30 zł

Kolacja

25 zł

Kawa + ciasto

10 zł

103

Fundacja
SAMOTNA MAMA
KONTAKT:

Fundacja Samotna Mama
ul. Okrężna 21
87-800 Włocławek
tel./fax: +48 54 231 43 19
kontakt@fundacjasamotnamama.org
www.fundacjasamotnamama.org
www.palacbursztynowy.pl
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F

undacja powstała w 2005 roku
i została powołana w celu realizacji zadań publicznych w zakresie:
}}
pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych osób,
}}
działalności charytatywnej,
}}
ochrony i promocji zdrowia,
}}
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
}}
promocji zatrudnienia i aktywizacji
osób pozostających bez pracy oraz
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
}}
upowszechniania i ochrony praw
kobiet oraz działalności na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn,
}}
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
}}
krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży,
}}
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,

}}
przeciwdziałania patologiom społecznym,
}}
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
}}
pomocy ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
}}
promocji i organizacji wolontariatu.
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Oferta
Usługi hotelarskie
30 pokoi o wysokim standardzie – 60
miejsc noclegowych. Pokoje wyposażone są w tv, Internet, telefon i minibar. Wszystkie pokoje są klimatyzowane. Oferujemy pokoje dwuosobowe

z dwoma pojedynczymi łóżkami lub
łóżkiem podwójnym standardowym,
a także łóżkiem typu King/Queen.
W cenę wliczone jest śniadanie i parking.
Apartament

380 zł

Pokój trzyosobowy

350 zł

Pokój dwuosobowy

299 zł

350 zł
weekend
320 zł
weekend
269 zł
weekend

Pokój dwuosobowy
do pojedynczego
wykorzystania

259 zł

229 zł
weekend

Pokój jednoosobowy 229 zł

199 zł
weekend

Usługi gastronomiczne
Usługi gastronomiczne w restauracji,
pubie, a w sezonie grilowanie w amfiteatrze na wodzie
Restauracja czynna codziennie w godzinach 12.00 – 22.00, Pub od wtorku
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do soboty od 18.00 – 2.00, w niedziele
od 16.00 – 2.00.
Amfiteatr na Wodzie w okresie letnim
czynny jest w godzinach popołudniowych.
Wynajem sal konferencyjnych
Fundacja posiada zaplecze konferencyjne obejmujące 4 sale konferencyjne mieszczące do 40 lub do 60 osób
oraz 1 salę ze sceną (podium dla wykładowcy), mogącą pomieścić do 300
osób z miejscami siedzącymi. Sale wyposażone są we flipcharty, rzutnik,
ekran, wskaźnik laserowy.
W piwnicach Pałacu znajdują się 2 sale klubowe, idealne dla spotkań biznesmenów, ale również nadające się
na organizację konferencji oraz spotkań okolicznościowych.

Wynajem krytych i odkrytych
kortów tenisowych
Na stałe współpracują z ośrodkiem
trenerzy i sparingpartnerzy – starannie dobrani, profesjonaliści, przy tym
życzliwi i wyrozumiali. W ramach rozwoju tenisa Fundacja organizuje od
kwietnia do września turnieje tenisowe z cyklu Grand Prix. Turnieje odbywają się raz w miesiącu.
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Korty odkryte

15 zł/h

Nauka gry w tenisa z trenerem/ 20-30 zł
gra ze sparingpartnerem

Wynajem/korzystanie z sauny
2 fińskie (suche) sauny i towarzyszące im balie. Sauny mogą pomieścić
do 15 osób.

Korty kryte
Od X do III (zależy od pory dnia
i dnia tygodnia)

35- 55 zł/h

Od III do IX (zależy od pory dnia 25 -30 zł/h
i dnia tygodnia)

108

Pierwsza osoba

55 zł/h

Każda następna osoba

5 zł/h

Szlafrok, prześcieradło
kąpielowe i jednorazowe
kapcie

dodatkowa
opłata

Działalność turystyczna
}}
organizacja wycieczek krajowych
i zagranicznych,
}}
wyjazdy do teatrów, na koncerty,
festiwale,

}}
sprzedaż biletów lotniczych na
wszystkie linie,
}}
rezerwacja miejsc hotelowych na
całym świecie,
}}
wczasy letnie oraz zimowe w kraju i za granicą,
}}
kolonie i obozy o różnych profilach dla dzieci i młodzieży,

}}
organizacja i obsługa imprez plenerowych.
Organizacja imprez otwartych:
}}
koncerty,
}}
recitale,
}}
występy znanych kabaretów.
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Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne
KONTAKT:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 65 52; 52 322 37 42
faks 52 322 6720
info@pte.bydgoszcz.pl
www.pte.bydgoszcz.pl
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Misja i cel
Do najważniejszych celów PTE należą:
}}
popularyzowanie wiedzy ekonomicznej,
}}
wspieranie i integrowanie środowiska ekonomistów w Polsce,
}}
działalność informacyjna i opiniotwórcza,
}}
podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ekonomii.
PTE posiada 24 oddziały na terenie
całego kraju, które realizują wspólne
działania w lokalnych społecznościach
(w tym dwa w województwie kujawsko-pomorskim: w Bydgoszczy i Toruniu).

Działania
Studia podyplomowe i szkolenia
Od kilkunastu lat bydgoski oddział prowadzi studia podyplomowe w poro-

zumieniu z najlepszymi szkołami wyższymi w regionie. Oferta studiów podyplomowych dostosowywana jest
do zapotrzebowania rynku pracy oraz
oczekiwań uczestników.
Studia prowadzone są na sześciu kierunkach:
}}
rachunkowość,
}}
zarządzanie finansami,
}}
controlling w zarządzaniu firmą,
}}
rachunkowość budżetowa,
}}
ubezpieczenia gospodarcze,
}}
zarządzanie w ochronie zdrowia.
Opłaty za studia wahają się w granicach 3200-4400 zł. Zajęcia trwają dwa
semestry i odbywają się w Bydgoszczy.
Szkolenia
Kolejnym obszarem działań PTE są
szkolenia podzielone na trzy podstawowe filary:
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}}
szkolenia zamknięte (skierowane
do indywidualnych odbiorców) korzystają z nich przede wszystkim
instytucje publiczne, firmy oraz
klienci indywidualni,
}}
szkolenia otwarte (odbywające się
cyklicznie w Bydgoszczy i Inowrocławiu) przeznaczone dla osób zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału i umiejętności,
prowadzone są w zakresie ekonomii, skierowane do małych grup
(nie więcej niż 15 osób) zapewniają otwartą możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
}}
szkolenia przeznaczone dla pracowników jednostek samorządu
terytorialnego. Mają na celu podnoszenie kompetencji pracowników sektora publicznego z zakresu prawa, funkcjonowania sektora administracji rządowej. Ponadto, autorzy szkoleń dużą wagę
przykładają do symulacji, w której

uczestnicy mają możliwość „przetrenować” potencjalne problemy
i trudności oraz doświadczyć „na
własnej skórze” jak działa instytucja publiczna. Opłaty za udział są
zróżnicowane, tym niemniej opłaty za jednodniowe szkolenie oscylują w granicach 150 zł/osoba.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Jednym z cieszących się szczególnym
uznaniem i renomą wydarzeń - ważnym przede wszystkim dla młodzieży
- jest ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej organizowana nieprzerwanie od 1987 roku.
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Jednym z najważniejszych kierunków
działania PTE w Bydgoszczy jest czynne
wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, zagrożonych utratą pracy bądź

112

pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Poprzez stworzenie oferty dla
osób poszukujących nowych możliwości PTE popularyzuje samozatrudnianie
i powoływanie małych firm.
Obok działalności opierającej się na
edukacji (konsultacje, seminaria, konferencje) mającej na celu wykształcenie umiejętnego diagnozowania potrzeb, organizacja ma uruchomiony Fundusz Rozwoju Przedsiębiorstw
(FRP). W ramach FRP towarzystwo
udziela pożyczek dla zainteresowanych. Pożyczki są udzielane z 3 funduszy:
}}
pożyczki z Regionalnego Programu
Operacyjnego - skierowane do sektora przedsiębiorców mają na celu
wzmocnić region,
}}
pożyczki z Funduszu Rozwoju
Przedsiębiorczości - przeznaczone
dla nowo założonych i rozwijających się firm,

}}
pożyczki z funduszu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- skierowane do małych przedsiębiorców stawiających „pierwsze kroki” lub dopiero planujących
działania.

Oferta:
Sale konferencyjne
Wynajem nowoczesnych, w pełni
wyposażonych sal konferencyjnoszkoleniowych w siedzibie PTE w Bydgoszczy. Dodatkowo, istnieje możliwość obsługi cateringowej i multimedialnej. Miejsce przystosowane jest
dla osób niepełnosprawnych.
Sala szkoleniowa I dla 25 osób

40 zł + VAT/h

Sala szkoleniowa II dla 15 osób

40 zł + VAT/h

Sala posiedzeń dla 12 osób

30 zł + VAT/h

Sala konferencyjna dla 70 osób

50 zł + VAT/h

Rzutnik multimedialny

100 zł/dzień
szkoleniowy

Telewizor LCD 32"

100 zł/dzień
szkoleniowy

Laptop

50 zł/dzień
szkoleniowy

Kursy podnoszące kwalifikacje
Kurs Podstawy rachunkowości i księgowości komputerowej ma na celu
przygotowanie uczestników do pracy
w dziale księgowości z wykorzysta
niem systemów informatycznych. Kurs
umożliwia zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.
Kurs- 135 godzin dydaktycznych

1300 zł

Kadry i płace to kurs zapewniający specjalistyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w działach osobo-
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wych (kadr i płac) podmiotów gospodarczych i instytucji. Program kursu
uwzględnia zarówno problematykę
prawną regulującą stosunki pracodawcy i pracowników, a także zagadnienia
dotyczące zasad systemów wynagrodzenia oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy.
Kurs- 58 godzin dydaktycznych

800 zł

Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu i karty podatkowej przygotowuje uczestników do prawidłowego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i rozporządzeń Ministra Finansów.
Kurs- 70 godzin dydaktycznych

950 zł

Cykl szkoleń Samodzielny księgowy
ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu samodzielnego budowania planu
kont, rozumienie operacji gospodarczych zgodnie z definicjami Ustawy,
zakładanie, prowadzenie i zamknięcie pełnych ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego, wykonywania podstawowej analizy ekonomiczno-finansowej.
Kurs- 120 godzin dydaktycznych

1300 zł

Księgowość budżetowa ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę
i umiejętności z zakresu najnowszych
zasad księgowości budżetowej.
Kurs- 70 godzin dydaktycznych

800 zł

Intensywny kurs dla kandydatów na
członków rad nadzorczych to cykl
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szkoleń dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa - prowadzony
jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
w spółce prawa handlowego. Kurs
kończy się egzaminem państwowym
przed Komisją Kwalifikacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa.
Kurs

1950 zł

Koszt egzaminu, płatny w MSP

850 zł

W razie zgłoszenia się większej ilości
uczestników z danego podmiotu, istnieje możliwość otrzymania rabatu.

Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne
KONTAKT:

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
Tel/fax : 56 654 92 79
www.cistor.pl
cistor@cistor.pl
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T

oruńskie Centrum Integracji Społecznej CISTOR założone w 2004 roku jest najstarszą
z około 50 tego typu organiza-

cji istniejących dziś w Polsce. Małgorzata Kowalska, współzałożycielka i aktualna dyrektor CIS zauważa, że największą
motywacją w założeniu Centrum było
przekonanie, iż osobom potrzebującym
pomocy należy „dać wędkę, a nie rybę”.
Założenie CIS było również wynikiem
przeprowadzonej diagnozy środowisk
wykluczonych, stworzonej w oparciu
o statystyki Urzędu Pracy, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ponadto włodarze miasta i województwa
przychylni idei założenia nowej instytucji zdawali sobie sprawę z możliwości
uzyskania dodatkowego źródła finansowania osób zagrożonych wykluczeniem
ze źródeł programów Unii Europejskiej,
do której Polska w tym czasie przystępowała.
CISTOR funkcjonował jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Toru-
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nia od 1 maja 2004 roku do 30 kwietnia
2010 roku. Z dniem 1 maja 2010 roku
zadania dotychczas wykonywane przez
CISTOR przejęło Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy). Stowarzyszenie przejęło wszystkich pracowników, składniki majątku oraz wszystkie
zadania związane z prowadzeniem reintegracji zawodowej i społecznej oraz
z prowadzeniem usług.

Idea Centrów Integracji
Społecznej
Dzięki wprowadzeniu ustawy regulującej zatrudnienie socjalne stworzono możliwość wsparcia osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych
oraz chorych psychicznie, pozbawionych długotrwałego wsparcia. Co
ważniejsze, udało się stworzyć pro-

gram reintegracji społecznej tych osób, aktywnie wspierający je na polu
zawodowym, jak również w życiu osobistym.
Zgodnie z ustawą, kompleksowa oferta zajęć, którą objęci są uczestnicy
trwa 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). W trakcie
programu, uczestnicy zobowiązani są
do codziennego odbywania zajęć, konsultacji z psychologiem, trenerem zawodowym oraz gronem innych specjalistów mających wpłynąć pozytywnie na
osoby zmarginalizowane.
Absolwenci CIS mają możliwość preferencyjnego wejścia na rynek pracy,
korzystając z przywilejów „zatrudnienia wspieranego”. Pracodawca zatrudniający absolwentów może liczyć
na zwrot części wynagrodzenia w
okresie pierwszych 12 miesięcy. Innym z możliwych sposobów powrotu
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na rynek pracy jest tworzenie przez uczestników spółdzielni socjalnych, firm
lub zatrudnienie przez CIS.
Pomimo tego, że CISTOR założony został zaledwie sześć lat temu organizatorzy projektów mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami - zrealizowano
około 40 projektów, w których udział
wzięło ponad 1200 osób. Większość
projektów realizowanych przez CISTOR
pochodzi od nazwy ulicy Stokrotkowej,
przy której znajduje się siedziba CIS. Toruńskie Centrum prowadzi działania
w oparciu o fundusze zewnętrzne (środki z UE), dotacje pochodzące ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Torunia (m.in. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
oraz działalności usługowej prowadzonej przez CISTOR. Centrum oferuje
usługi z zakresu szkoleniowego (szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzone przez pracowników

merytorycznych) oraz usługi remontowo-budowlane (wykonywane przez absolwentów programów zatrudnionych
w Centrum).

„Stokrotkowa szansa”
Bardzo ciekawą inicjatywą był projekt
skierowany do osób bezrobotnych,
uzależnionych i bezdomnych „Stokrotkowa Szansa”. W celu przeciwdziałania
i pogłębienia wykluczenia społecznego
i zawodowego beneficjenci brali
udział w zajęciach ekonomicznych,
socjalnych i psychologicznych. Zorganizowano dwie edycje tego projektu
(każda po 8 miesięcy). Wraz z edukacją
nakierowaną na wtórne zdobycie kompetencji zawodowo-społecznych, nie
zapomniano o przyswojeniu przez uczestników najnowszych technologii
niezbędnych do poruszania się w XXI w.
(Internet, obsługa komputera).

Finanse

Usługi budowlane

Mimo, że Centrum rozpoczęło działalność w maju 2004 r. budżet do
końca tego roku wyniósł niemal 1 mln
zł. W następnych latach budżet CIS był
jeszcze większy (2005 - 1,4 mln, 2006
-2,1 mln, 2007 - 2,5 mln, 2008 - 2 mln,
2009 - 2,6 mln). Warto dodać, że niemal
1,5 mln w budżecie za rok 2009 to suma
pochodząca z samodzielnej działalności
Centrum.

prace malarskie
prace betoniarskie
prace rozbiórkowe
prace dakarskie
układanie kostki polbrukowej

cena do
uzgodnienia

płytkowanie i prace hydrauliczne
stawianie ścian działowych z płyt GK
przeprowadzki

Oferta
Szkolenia zawodowe
Szkolenia zawodowe osób dotkniętych
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w następujących profilach: kasjer-sprzedawca, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, gastronomiczne, pracownik porządkowy, pielęgnacja
terenów zielonych.
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Usługi porządkowe
kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz budynku wraz
z terenem przyległym
utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych
pielęgnacja terenów zielonych
odśnieżanie

cena do
uzgodnienia

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Brodnicy
KONTAKT:

Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Anny Wazówny
przy Towarzystwie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
ul. Wyspiańskiego 13
87-300 Brodnica
tel. 56 697 02 41
trdstwtz@wp.pl
www.wtz.brodnica.net
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Z

ałożone w 1990 roku stowarzyszenie liczyło początkowo
dwadzieścia siedem rodzin
wychowujących dzieci niepełnosprawne. Idea powołania organizacji wzięła się z osobistych i zawodowych doświadczeń założycieli. Początkowo stowarzyszenie skupiało się na
pomocy niepełnosprawnym oraz ich
bliskim, natomiast w roku 1998 utworzono Warsztat Terapii Zajęciowej
działający po dzień dzisiejszy.

Zajęcia w WTZ odbywają się codziennie, udział w nich bierze 45 uczestników oraz 10 wolnych słuchaczy (osoby, których pobyt nie jest finansowany). Jak mówi założycielka i kierownik
WTZ - Barbara Tuptyńska „w pracowniach odbywa się proces rehabilitacji
społecznej, zawodowej i kulturowej”.
Uczestnicy w dziewięciu pracowniach
(technik różnych, artystycznej, kulinarnej, promocji i rozwoju placówki, cera-
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micznej, majsterkowiczów, rękodzieła, gospodarczo-przyrodniczej, plastycznej) realizują swoje artystyczne
pasje a terapia poprzez sztukę (arteterapia) pozwala osobom upośledzonym umysłowo funkcjonować w społeczeństwie.
WTZ organizuje corocznie około 70
różnego rodzaju imprez. Jednym z bardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć
jest Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. W corocznych spotkaniach bierze udział około 200 uczestników, integrujących się ze społecznością Brodnicy oraz biorących udział
w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach.
Zgodnie z zasadą, że niepełnosprawność nie zmusza do rezygnacji z bycia
aktywnym, uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzają liczne zakątki Europy.
Innowacyjnym i niekonwencjonalnym

pomysłem jest również organizowanie
zawodów kręglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Korale z filcu (dł. 75 cm)

15-20 zł

Wisiory z wełny czesankowej
(dł. 75 cm)

23 zł

W Warsztacie Terapii Zajęciowej łącznie funkcjonuje dziewięć pracowni: artystyczna, rękodzieła, kulinarna, edukacji i kultury, majsterkowiczów, poligraficzno-reporterska, gospodarczoprzyrodnicza, ceramiczna i plastyczna.

Biżuteria z kamieni naturalnych
i innych materiałów

4-15 zł

Korale ceramiczne (dł. 45 zł)

20 zł

Produkty ceramiczne:
Figurki ceramiczne, różne kształ- 15-50 zł
ty i kolory

Oferta
Zakład oferuje szeroką gamę upominków i gadżetów wykonanych z różnych
materiałów: biżuterię, ceramikę, witraże, obrazy, a także różnego rodzaju
akcesoria okolicznościowe.
Biżuteria:
Broszki filcowe

10 zł

Róża filcowa o średnicy 10 cm

10 zł

Miski ceramiczne
(średnica 30 cm, wys. 10 cm)

45 zł

Serwetniki

10 zł

Świeczniki
(wys. 28 cm, szer. 7 cm)

12 zł

Ozdoby świąteczne:
Bombki z kordonka
(średnica 15 cm)

10 zł

Gwiazdki z kordonka
(średnica 5 cm)

3 zł
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Wianki adwentowe z szyszek
(średnica 20 cm)

8 zł

Choinki z szyszek, orzechów
(wys. 25 cm)

8-12 zł

Ozdoby z drewna:
Anioły ze sklejki (wys. 10, 17, 19 5-15 zł
lub 23 cm)

Akcesoria okolicznościowe:
Dyplomy okolicznościowe,
format A4

4 zł

Torby papierowe szare

1-2 zł

Witraże i obrazy:
Portrety, pejzaże ołówkowe,
olejne, akwarelowe

od 30 zł

Witraże
(anioły, ważki, motyle, kwiaty)

7-80 zł

Aniołki
(w rozmiarach od 7 do 40 cm)

7-80 zł

Motyle (15/10 cm)

30 zł
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Kwiaty (40 cm)

15-35 zł

Ważki (32/25 cm)

45 zł

Zakład Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy
KONTAKT:

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
ul. Ludwikowo 3
85-502 Bydgoszcz
tel. 52 585 98 98
zazniepel@wp.pl
www.zazdrukbydgoszcz.eu
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J

ednym z najprężniej działających Zakładów Aktywności Zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim jest zakład
założony w 2005 roku przez Stanisława Kuczynieckiego.

Działalność
Początkowo zatrudniano 35 osób niepełnosprawnych i 12 pełnosprawnych
w przeliczeniu na pełen etat. Z czasem liczba pracowników niepełnosprawnych została zwiększona do 45.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
grudnia 2007 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia
27 grudnia 2007 r.) niepełnosprawni w ZAZ-ach muszą być zatrudnieni
w wymiarze co najmniej 0,55. W bydgoskim ZAZ-ie niepełnosprawni pracują po 4 godziny, pozostałe 2 godziny spędzają na zajęciach z rehabilita-
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cji ruchowej, doradztwie zawodowym
oraz treningu z psychologiem.

Oferta
}}
plakaty
}}
ulotki (składane, dwustronne),
}}
wizytówki
}}
listowniki
}}koperty z nadrukiem
}}
kserokopia laserowa
}}niszczenie dokumentów
}}
druk akcydensowy
}}
formularze
}}
biuletyny
}}
zaproszenia
}}
kartki okolicznościowe
}}
usługi introligatorskie
Minimalny nakład 1 szt. - maksymalny
10 tys. sztuk. Przy niskonakładowym
druku cyfrowym możliwość wykonania usługi natychmiast, przy zamó-

cena za sztukę
rodzaj/format druku

przy nakładzie 1000
sztuk

przy nakładzie do
500 sztuk

plakat, A3, 4 kolory

1,00 zł

1,60 zł

ulotka A4 składana na 3, dwustronna, 4 kolory

0,45 zł

1,15 zł

ulotka, A5, dwustronna,4 kolory

0,30 zł

0,54 zł

wizytówka

0,18 zł

0,24 zł

listowniki

0,20 zł

0,30 zł

koperty z nadrukiem

1 kol. 0,08 zł

1 kol. 1,13 zł

wieniach wysokonakładowych termin
do uzgodnienia z klientem.
Podane ceny są orientacyjne, ponieważ kalkulacja jest każdorazowo
uściślana w/g cząstkowego zamówienia.

Plany
Zakres usług, które oferuje ZAZ
zwiększa się nieustannie. Część zadań jest również zlecana podwykonawcom. Dyrektorowi zależy również na wykorzystaniu w pracy najnowszych technik, tak by wychodzić naprzeciw jak najszerszej grupie
klientów.
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Zakład Aktywności Zawodowej
MANGO w Wąbrzeźnie
KONTAKT:

Zakład Aktywności Zawodowej Mango
ul. Sportowa 10
87-200 Wąbrzeźno
tel./fax: 56 471 97 78
zaz_wabrzezno@op.pl
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Z

akład Aktywności Zawodowej
w Wąbrzeźnie otrzymał status ZAZ w 2007 roku. Dzięki
dofinansowaniu władz województwa (w kwocie ponad 1 mln zł)
udało się przeprowadzić remont pomieszczeń oraz dokonać ich rozbudowy w celu otwarcia działalności.
Pierwszych klientów Mango zaczęło
przyjmować w styczniu 2008 roku.

Działalność Mango
Zakład założony został w dawnej siłowni, która opuszczona od wielu lat
nie stanowiąc użytku niszczała i w coraz większym stopniu wywoływała negatywne odczucia mieszkańców
Wąbrzeźna. Wszystkie pomieszczenia i sale oraz tor do kręgli dostosowane są również dla osób niepełnosprawnych.

Oferta
Mango oferuje szeroki wachlarz usług
skierowany do klienta indywidualnego, jak i grup. Każdego dnia tygodnia,
z wyjątkiem poniedziałków (organizo-
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szych dzieci po osoby starsze, jak mówią „u nas nikt nie będzie się nudził”.
Również warunki atmosferyczne nie
stanowią przeszkód do wynajdywania atrakcji, bowiem boisko sportowe,
czynne w okresie od wiosny do jesieni, w zimie zamieniane jest na lodowisko. Klienci oprócz możliwości jazdy
na łyżwach otrzymują bezpłatnie ciepłe napoje.

Klienci
wane są zajęcia grupowe - fitness, aerobic), korzystać można z kręgli, bilardu, piłkarzyków oraz usług gastronomicznych (napoje, przekąski). 18 niepełnosprawnych pracowników pod
okiem opiekunów zajmuje się obsługą klientów oraz sprzętem.
Organizatorzy zapewniają rozrywkę,
zabawę i emocje każdemu, kto odwiedzi Mango, zaczynając od najmłod-
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Świadomość społeczności lokalnej
dotycząca zakładu ewoluuje, bowiem
początkowo sądzono, że tylko osoby,
które otrzymały zaświadczenie od lekarza mogą korzystać z usług ZAZ-u.
W tej chwili, zarówno dzięki kampanii
reklamowej w lokalnych mediach, jak
i co raz większej liczbie osób korzystających z usług, przedsięwzięcia ZAZ-u
są rozumiane.

Największą popularnością cieszy się
jedyna w powiecie dwutorowa kręgielnia. Działalność usługowa dostosowana jest do klienta, dlatego też
w piątki i soboty Mango czynne jest
do 23.30. Klienci, którzy zdecydują się
korzystać z usług w weekendy muszą
najczęściej dokonać rezerwacji telefonicznej, gdyż ZAZ staje się wtedy bardzo popularnym miejscem. Miesięcznie zakład odwiedza ponad 500 osób.

Dart

1 zł/kredyt

Fitness, siłownia, aerobic

OFERTA
Kręgielnia

30-40 zł/h
w weekendy
20 zł/h
od wtorku do
czwartku

Bilard

9 zł/h
w weekendy
7zł/h
od wtorku do
czwartku

Piłkarzyki

2 zł/1 gra

poniedziałek

10 zł/1h
30 zł/5 wejść
50 zł/10 wejść

nieczynne (tylko zorganizowane grupy fitness)

wtorek

14.00-22.00

Tenis

18-28 zł/h

środa

14.00-22.00

Piłka nożna

40 zł/h

czwartek

14.00-22.00

Piłka siatkowa

40 zł/h

piątek

14.00-23.30

Lodowisko (w okresie zimowym)

3 zł/h

sobota

14.00-23.30

niedziela

14.00-22.00

Wypożyczalnia sprzętu
sportowego

rakiety do tenisa- 5 zł/h
piłki- 5 zł/h
obuwie- bezpłatne

Skatepark

wstęp bezpłatny

Organizacja imprez okolicznościowych: bankietów, przyjęć.

do uzgodnienia

Praktyczne informacje
ZAZ MANGO w Wąbrzeźnie jest czynny:
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Zakład Aktywności Zawodowej
w Brodnicy
KONTAKT:

Zakład Aktywności Zawodowej
HOTELIK CENTRUM
Kamionka 24
87-300 Brodnica
tel. 56 498 20 05
hotel.centrum@wp.pl
www.hotelikcentrum.pl
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Z

akład Aktywności Zawodowej w Brodnicy został powołany do działalności na mocy
uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18
września 2007 roku.

Idea Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ)
Brodnicki ZAZ jest jednym z pięciu
tego typu podmiotów funkcjonujących w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z ideą, działalność
ZAZ-u opiera się na wprowadzeniu
osób niepełnosprawnych fizycznie
i umysłowo na rynek pracy, przy jednoczesnym stworzeniu dla nich specjalnych warunków.

Pierwsze kroki
Pomysłodawcą i inicjatorem trudnego i żmudnego przedsięwzięcia zało-

żenia brodnickiego zakładu był dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Brodnicy, Jerzy Witkowski. Pierwsze plany pojawiły się w momencie,
gdy opuszczony i niezagospodarowany budynek należący do starostwa
powiatowego zaczynał niszczeć. Wyremontowanie budynku, w którym
wcześniej przez wiele lat znajdował
się internat, sfinansowane zostało
m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonego
dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Cel działalności
}}
integrowanie niepełnosprawnych
ze społeczeństwem poprzez możliwość podjęcia pracy w Hotelu
Centrum,
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}}
rozwijanie kompetencji i umiejętności osób wykluczonych,
}}
rehabilitacja oraz opieka nad niepełnosprawnymi,
}}
wykształcanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności u niepełnosprawnych,
}}
działalność gospodarcza o charakterze hotelarsko-gastronomicznym,
}}
zatrudnianie niepełnosprawnych
w wymiarze 0,55 etatu.

Oferta
Usługi noclegowe
Zakład dysponuje nowoczesną bazą hotelową z 13 pokojami 1, 2, 3
i 4-ro osobowymi, które w zależności
od potrzeb mogą służyć 30-40 osobom. Każdy z pokoi wyposażony jest
w łazienkę, Internet oraz telewizor.
Hotel znajduje się w samym centrum
miasta, co bez wątpienia wpływa na
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atrakcyjność lokalizacji. W obrębie
terenu należącego do ZAZ-u znajduje się parking przeznaczony dla gości
hotelu. Zakład nie oferuje usług gastronomicznych, jednak dla zorganizowanych grup istnieje możliwość
zamówienia posiłków z firm cateringowych współpracujących z hotelem. Pokoje należy rezerwować z tygodniowym wyprzedzeniem.
W budynku znajduje się winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokoje jednoosobowe

70 zł/doba

Pokoje dwuosobowe

120 zł/doba

Pokoje trzyosobowe

160 zł/doba

Pokoje cztereosobowe

190 zł/doba

Baza szkoleniowo-konferencyjna
W ofercie znajdują się dwa pomieszczenia multimedialne przygotowane
do prowadzenia szkoleń, konferencji,
warsztatów i wykładów. Ponadto, zakład dla zainteresowanych organizuje aktywne spędzanie czasu wolnego, także poza miastem. Salę należy
rezerwować z miesięcznym wyprze-

dzeniem. Miejsce przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Sala wykładowa dla 100 osób

80 zł/h

Przerwy kawowe

7 zł/os.

Catering

od 20 zł/
os.
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Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
KONTAKT:

Kontakt:
Zakład Aktywności Zawodowej
Drzonowo 42
tel. 56 6758928
zaz-drzonowo@wp.pl
www.zaz-drzonowo.webpark.pl
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D

rzonowski ZAZ został założony w grudniu 2008 roku
przez osoby aktywnie działające na rzecz środowiska
lokalnego w Chełmnie. Z 5 ZAZ-ów
powstałych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, drzonowski
jest najmłodszy i umiejscowiony na
wsi, co wpływa na organizację pracy. Zatrudnienie w nim znalazło 39
niepełnosprawnych osób. Zakład zajmuje się działalnością produkcyjną,
ma w swojej ofercie szereg produktów, które podzielić można na cztery
podstawowe kategorie:
}}
Produkcja i sprzedaż kartonów.
}}
Produkty obróbki drewna.
}}
Produkty rękodzieła artystycznego.
}}
Prace porządkowe (wykonywane
przez dział gospodarczy).

Oferta
Produkcja i sprzedaż kartonów
Produkcja kartonów przeznaczonych
do pakowania różnego rodzaju produktów. Już od momentu założenia
zakładu, pomysł produkcji był określony, dlatego też większość maszyn
zakupionych z dofinansowania służy do produkcji kartonu. Prócz kartonów, produkowane są też teczki,
przekładki i kratownice do kartonów.
Z oferty mogą korzystać producenci
różnego rodzaju towarów, firmy, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. W dziale produkcji kartonów pracuje 16 osób z różnym stopniem niepełnosprawności.
W zależności od użytej tektury
i rozmiaru
Cena maleje wraz ze zwiększonym
zamówieniem
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0,20 -1,20
zł/szt.

Meble ogrodowe i inne wyroby
z drewna
W ZAZ-ie mieści się pracownia obróbki drewna, gdzie można nabyć różnego rodzaju wyroby z drewna, najczęściej używane jako meble ogrodowe.
W odległości do 30 km od Drzonowa
Zakład zapewnia darmowy transport
i montaż. Wszystkie produkty wytwarzane są przez jedenaście niepełnosprawnych osób.
Stół ogrodowy z tarcicy sosnowej 250 zł/szt.
o wymiarach 1,8x0,9x0,8 m
Ławka ogrodowa z tarcicy
sosnowej o rozmiarach
1,8x0,42x0,5 m

160 zł/szt.

Komplet ogrodowy
(2 ławki + 1 stół)

500 zł/
komplet

Piaskownica z drewna
sosnowego
o wymiarach 2x2x0,4 m

220 zł/szt.

Huśtawka z drewna sosnowego,
szerokość: 2,5 m, wysokość: 2m

300 zł/szt.
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Huśtawka ze ślizgiem,szerokość:
2,5 m, wysokość 2 m

700 zł/szt.

Donice ogrodowe

22-30 zł/
szt.

Buda dla psa ocieplana
o wymiarach 1,2x0,9x0,7 m

240 zł/szt/

Kartki okolicznościowe: urodzinowe,
imieninowe, ślubne, komunijne, zaproszenia okolicznościowe, podziękowania. Rozmiar kartek: 21cm x 12,5
cm.

W skład kompletu ogrodowego wchodzi stół ogrodowy i dwie ławki ogrodowe. Meble wykonane z tarcicy sosnowej, dostępne w kolorze zielonym
lub brązowym.
Kartki okolicznościowe

5 zł/szt.

Podziękowania

10 szt.

Zaproszenia

5 zł/szt.

Zamówienia powyżej 5 sztuk lub 5
kompletów – rabat 10%.
Produkty rękodzielnicze
W pracowni rękodzielniczej niepełnosprawni podopieczni ZAZ-u wytwarzają upominki i produkty z papieru,
ceramiki i innych materiałów.
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Zamówienia powyżej 100 sztuk – cena podlega negocjacji
Biżuteria dostępna w różnych kolorach
Broszki z fizeliny, filcu

10 zł/szt.

Korale

25 zł/szt.

Medialiony

15 zł/szt.
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Wyroby szklane dostępne w różnych
kolorach i kształtach, zarówno do celów użytkowych, jak i z przeznaczeniem na upominki.

Wazon (20x20 cm/40x25 cm)

30-38 zł/szt;

Talerz malowany kwadrat

26 zł/szt.

Talerz malowany owal

30 zł/szt.

Spółdzielnia Socjalna
WSPÓŁPRACA
KONTAKT:

Spółdzielnia Socjalna Współpraca
ul. Smoleńska 37
85-871 Bydgoszcz
tel. 52 362 01 26
fax. 52 362 92 71
wspolpraca@scs.com.pl
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S

półdzielnia powstała z dniem
01.09.2010 roku na skutek
przekształcenia Spółdzielni
Inwalidów Współpraca, która działała od 1948 roku. Misją organizacji jest doskonalenie umiejętności
szycia i zapewnienie miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością.
Spółdzielnia zatrudnia 102 osoby,
w tym 60 niepełnosprawnych osób
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(20 osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, 40 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności).
Zatrudnione tu są także osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi.

Oferta
Spółdzielnia zajmuje się przerobem
uszlachetniającym, co oznacza szycie
odzieży damskiej z powierzonych surowców. Zakres wykonywanego asortymentu w tym przedsiębiorstwie
społecznym jest stosunkowo szeroki:
są to żakiety damskie, suknie, kamizelki, spódnice, spodnie, bluzki, t-shirty.
Usługa skierowana jest do klientów
zagranicznych i ekskluzywnych polskich marek. Aby sprostać wymogom
kontrahentów, zakład posiada nowoczesny park maszynowy i internetowy
system do odbioru szablonów Assyst
Blummer, a pracownicy to specjali-

ści z długoletnim doświadczeniem
zawodowym. Konstruktorzy przedsiębiorstwa szczegółowo sprawdzają szablony i przygotowują je do produkcji. Na życzenie wykonywane są
usługi stopniowania. Moc przerobowa zakładu to 3500 sztuk odzieży
w miesiącu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Spółdzielnia dwa razy
do roku szyje swoim klientom kolekcje na międzynarodowe targi, do 200
modeli w sezonie.
Żakiet

do 60 zł

Sukienka

do 60 zł

Kamizelka

do 40 zł

Spódnice

do 35 zł

Spodnie

do 30 zł

Bluzka

do 25 zł

T-shirt

do 15 zł

Podane ceny zależą od poziomu trudności danego wzoru.
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