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WSTęp
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce informator o laureatach Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej, którzy zostali nagrodzeni tym prestiżowym wyróżnieniem w 2020 roku. 
Dodajmy, w roku szczególnie trudnym dla podmiotów ekonomii społecznej z uwagi na trwającą 
od marca pandemię i zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19. 
Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu związane z ogłoszonym na początku roku  
lock-downem, wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami dotykającymi w dużym stopniu 
środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów zajmujących się działalnością 
gastronomiczną, i prowadzących żłobki i przedszkola, odbiły się negatywnie na kondycji 
wielu przedsiębiorstw o charakterze społecznym. Tym bardziej doceniamy fakt, że w tym 
niesłychanie ciężkim okresie znaleźli się chętni, aby pokazać nam swoją działalność, że zechcieli 
pochwalić się tym co robiąi jak radzą sobie w tej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej 
i społecznej. Odbieramy to jako efekt zaufania do Marki i docenienie wartości,  jakie niesie 
to wyróżnienie. Kapituła znaku szanuje i docenia to zaangażowanie. W tegorocznej edycji 
postanowiła nagrodzić 15 uczestników konkursu, przyznając wyróżnienia w trzech kategoriach 
konkursowych: „Rozwój”, „Reintegracja” i „Odpowiedzialność”. 
Przyznając wyróżnienia w kategorii „Rozwój” dla widocznych w swoim środowisku lokalnym: 
spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji 
prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego, Kapituła konkursu starała się zwrócić 
uwagę na działalność gospodarczą ukierunkowaną nie tylko na zysk, ale i korzyści społeczne. 
Chciała również pokazać ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe 
pomysły na produkty i usługi oferowane w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk. 
W kategorii „Reintegracja” znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej otrzymały 
podmioty, których podstawowym celem działalności jest reintegracja jako forma aktywizacji 
zawodowej. Ponieważ do wyróżnień w tej kategorii mogły aspirować centra i kluby integracji 
społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz warsztaty terapii zajęciowej, zadanie Kapituły 
konkursu polegało na wyłonieniu najciekawszych przykładów wsparcia oraz upowszechnieniu 
dobrych praktyk w ramach działalności warsztatowej skierowanej do środowisk osób  
z niepełnosprawnościami. 
Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i instytucji zaangażowanych w rozwój  
i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim, to cel wyróżnień 
przyznanych w kategorii „Odpowiedzialność”. Kierując się niniejszymi przesłankami 
Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić instytucję, która podejmuje na co dzień inicjatywy 
wartościowe z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej. 
Jesteśmy przekonani, że dokonane wybory są jak najbardziej trafione, a wszyscy laureaci to 
rzeczywiście ci, których można zaliczyć do grona najciekawszych przykładów społecznego 
zaangażowania. Stanowią oni doskonałe potwierdzenie korzyści płynących ze współpracy ze 
sferą ekonomii społecznej, a to jak odbiera je lokalna społeczność, to praktyczny dowód na to, 
że w ekonomii społecznej liczą się ludzie.
Mamy nadzieję, że oddając Wam do rąk ten informator, zainteresujemy Was bliżej tematyką 
ekonomii społecznej w Waszej gminie lub powiecie. Zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny
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Co to jest
Mazowiecka Marka ekonoMii Społecznej

Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej wyróżniane są przedsiębior-
stwa, osoby i instytucje działające na rzecz ekonomii społecznej na 
Mazowszu, najlepiej ocenione przez Kapitułę konkursu pod względem 
podmiotowości oraz widoczności w swoim środowisku lokalnym. 

Podmiotowość – jako jedno z kryterium oceny, określa wewnętrzne 
relacje panujące w podmiocie ekonomii społecznej, instytucji czy or-
ganizacji, bierze pod uwagę ich charakter oraz to – jak wygląda współ-
praca pomiędzy pracownikami.

Widoczność z kolei wskazuje na efekt rozpoznawalności w środowi-
sku lokalnym, to – czy wyróżniany laureat jest zauważany przez samo-
rząd oraz jego jednostki oraz jak postrzegają go inne instytucje oraz 
lokalna społeczność.

Wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej zostało usta-
nowione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2016 
roku. Ma na celu budowanie pozytywnego klimatu wokół ekonomii 
społecznej na Mazowszu oraz wspieranie oddolnych inicjatyw o cha-
rakterze obywatelskim. Wręczenie wyróżnień ma tradycyjnie miej-
sce podczas Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną organizo-
wanych raz w roku przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  
w Warszawie. W tym roku z uwagi na pandemię po raz pierwszy nie 
uda się przeprowadzić ceremonii w tej formie, do czego, mamy na-
dzieję,  wyróżnieni laureaci odniosą się ze zrozumieniem.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wartość wypracowana 
na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektu „Koordynacja eko-
nomii społecznej na Mazowszu”. Głównym celem tego projektu jest 
rozwój i promocja ekonomii społecznej, a w szczególności: promo-
cja i rzecznictwo ekonomii społecznej, koordynacja działań na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa mazowieckie-
go oraz współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialne-
go, podmiotami, ośrodkami wsparcia oraz różnego rodzaju instytucja-
mi  z otoczenia ekonomii społecznej. 

Wyróżnienie jest wyrazem dbałości o stałe umocnienie rangi i wize-
runku tych,  którzy dostarczają dobrej jakości produktów oraz usług 
publicznych oraz działają na rzecz rozwoju lokalnego, przywracając 
tym samym godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczo-
nym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
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Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej, z roku na rok, stara się upowszechniać wartości eko-
nomii społecznej nie tyko wśród potencjalnych twórców przedsiębiorstw społecznych, ale  
i w ich otoczeniu społecznym, biznesowym i instytucjonalnym. Jej rolą jest także szeroko rozu-
miana edukacja w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, uświadamianie przedsię-
biorcom możliwości wywierania realnego wpływu na społeczeństwo, budowania relacji spo-
łecznych odpowiedzialnych za inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, współ-
pracę z otoczeniem oraz kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczne-
go i ekonomicznego.

Rolą marki jest promowanie i wspieranie integracji interesów przedsiębiorstw społecznych 
z biznesem, pokazywanie dobrych stron i korzyści płynących z takiej współpracy w postaci 
kreowania nowych miejsc pracy, poprawiania jakości życia ludzi i wywierania bezpośredniego 
wpływu na otoczenie biznesowe każdej z firm odpowiedzialnej społecznie.

Znak identyfikacyjny Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej umacnia rangę oraz podkreśla 
pozytywny wizerunek nagrodzonych. Mimo, że wyróżnienie ma charakter przede wszystkim 
prestiżowy, jest jednak niesłychanie istotnym impulsem do zainteresowania ekonomią spo-
łeczną wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. Wyposaża wyróżnionych w instru-
menty marketingowe pozwalające na umocnienie ich wizerunku oraz kształtuje ich pozytyw-
ny obraz w przestrzeni publicznej.

Foto: Gala wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej podczas „Mazowieckiego Jarmarku  
Rozmaitości” 13 września 2019 r. w Warszawie (na zdjęciu wyróżnieni z regionu siedleckiego)
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jak i gdzie można wykorzystywać
znak Mazowieckiej Marki ekonoMii Społecznej?

         Znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej można umieścić na:

 • produktach lub sygnować nim usługi oferowane przez wyróżniony podmiot ekonomii
  społecznej;

 • miejscu/budynku, w którym znajduje się siedziba wyróżnionego podmiotu ekonomii
  społecznej;

 • obok nazwy i logotypu podmiotu we wszelkich materiałach i drukach reklamowych;

 • na stronie internetowej podmiotu i na profilu w mediach społecznościowych;

 • w publikacjach, reportażach oraz materiałach informacyjnych nt. wyróżnionego podmiotu
  ekonomii społecznej emitowanych w środkach masowego przekazu;

 • w kampaniach medialnych, na stoiskach – podczas imprez targowych oraz wystawienniczych.

Prawo korzystania ze znaku Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej  
przyznawane jest na okres 1 roku
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LEGENDA:

   Podmiot wyróżniony w kategorii „ROZWÓJ” wraz z numerem z listy laureatów

   Podmiot wyróżniony w kategorii „REINTEGRACJA” wraz z numerem z listy laureatów

   Podmiot wyróżniony w kategorii „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” wraz z numerem z listy laureatów

LokaLizaCja podmiotów  
ekonomii społeCznej  

wyróżnionych w 2020 r. Mazowiecką Marką  
ekonoMii Społecznej

na Mapie woj. Mazowieckiego
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Lista Laureatów konkursu 
Mazowiecka Marka ekonoMii Społecznej  

2020 r.

wyróżnienie w kategorii: RozWÓj  

za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na 
produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych 
środowisk otrzymały:

1. Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce
2. Fundacja Zmysłosfera, Izabelin
3. Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit Sp. z o. o., Żyrardów
4. Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, Siedlce
5. Stowarzyszenie Karuzela, Radom
6. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, Warka
7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem, Radom
8. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Mława

wyróżnienie w kategorii: REinTEGRAcjA  

za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową 
i społeczną, a co za tym idzie, pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz 
środowiska osób z niepełnosprawnościami otrzymały:

1.  Centrum Integracji Społecznej, Siedlce
2. Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Legionowo
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Płockiej, Żuromin
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
 Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie oraz filia WTZ w Górze Kalwarii, Piaseczno  
 i Góra Kalwaria
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego, Świeszewo
6. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie przy Parafii p.w. Św. Marcina, Gostynin

wyróżnienie w kategorii:  oDpoWiEDziALnoŚĆ  

za kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i/lub instytucji zaangażowanych w rozwój  
i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim otrzymał:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Siedlce
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Branże, w któryCh działają 
podmioty ekonomii społeCznej 

wyróżnione w 2020 r.
Mazowiecką Marką ekonoMii Społecznej

na Mapie woj. Mazowieckiego

Opieka nad dziećmi Usługi gastronomiczne

Opieka nad osobami starszymi Usługi krawiecko-szwalnicze

Rękodzieło Usługi porządkowe

Usługi edukacyjno-szkoleniowe i doradcze Usługi rehabilitacyjne

Usługi florystyczno-ogrodnicze Usługi remontowo-budowlane
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pREzEnTAcjA LAuREATÓW 
Mazowieckiej Marki ekonoMii Społecznej’ 2020
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kategoria  

RozWÓj



14

opis działaLnośCi:
Siedlecka Fundacja Leny Grochowskiej jest organizacją zatrudniającą osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, promującą sztukę i wspierającą artystów. Jednym z obszarów 
działalności fundacji jest także pomoc w sprowadzaniu naszych rodaków do Polski. 

Fundacja Leny Grochowskiej w Siedlcach powstała w ramach grupy Arche. Znalazły w niej 
zatrudnienie osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie przeważnie od urodzenia, 
ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym. Praca w fundacji jest ich 
pierwszym wyzwaniem zawodowym, mimo że są to osoby powyżej 30 roku życia. To szan-
sa na ich usamodzielnienie i wyjście poza przysłowiowe „cztery ściany”.

W ramach swojej działalności, fundacja uruchomiła dwie pracownie: ceramiczno-arty-
styczną oraz krawiecką. Powstają w nich unikatowe przedmioty użytkowe do wyposażenia 
wnętrz, wyroby artystyczne i ozdoby: talerze, kubki, patery, wazony ceramiczne, dekory  
i płytki ceramiczne, kartki i zaproszenia okolicznościowe, poduszki i narzuty ozdobne, stro-
je regionalne oraz ubrania. Wyroby te pod marką ,,toMy” dostępne są w sklepie interneto-
wym fundacji (www.kupujeszpomagasz.pl) oraz w hotelach grupy Arche.

Fundacja Leny Grochowskiej pomaga również repatriantom ze wschodu. To dzięki niej, 
rodziny z Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu wracają do swego rodzinnego kraju. Repa-
trianci mieszkają w mieszkaniach fundacji w: Siedlcach, Łochowie, Piasecznie, a najwięk-
sza grupa – w budynku pokoszarowym – w Górze Kalwarii. Są to osoby zarówno samotne, 
jak i rodziny wielodzietne. Repatrianci pracują m.in. w obiektach należących do grupy Ar-
che lub zaprzyjaźnionych z nią firm, a ich dzieci uczęszczają do miejscowych szkół podsta-
wowych i średnich. W sierpniu 2019 r. fundacja zapewniła mieszkanie i pracę dla rodzeń-
stwa z Ukrainy, które w 2017 roku straciło obojga rodziców. Siedmioro dzieci zamieszkało 
w ponad 100-metrowym mieszkaniu Fundacji Leny Grochowskiej w Łochowie i tam roz-
poczęło swoje nowe życie. Najstarsi podjęci pracę w Pałacu i Folwarku Łochów, a najmłod-
si uczęszczają do szkół.

Fundacja aktywnie angażuje się również w działalność kulturalną. Jest współorganizato-
rem Targów Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach, których ideą jest propagowanie kul-
tury tradycyjnej, odgrywającej ważną funkcję w kształtowaniu poczucia tożsamości regio-
nalnej. 

FundaCja  
Leny groChowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
25 644 14 64
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl
www.fundacjalenygrochowskiej.pl
facebook.com/fundacjalenygrochowskiej
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Niedawno fundacja otworzyła swój pierwszy oddział zamiejsco-
wy w Łochowie. Po Pracowni Ceramicznej w Siedlcach, znajdzie tu 
zatrudnienie kolejna grupa podopiecznych fundacji – osób z nie-
pełnosprawnością, głównie intelektualną. Pracują i biorą udział  
w warsztatach organizowanych m.in. dla gości hotelowych Pała-
cu i Folwarku Łochów. Położony zaledwie godzinę jazdy od Warsza-
wy, w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Li-
wiec, Pałac i Folwark Łochów zajmuje powierzchnię 27 ha. Rozle-
głe tereny zielone wokół Folwarku ze stawem i z dostępem do rze-
ki Liwiec sprzyjają aktywnym formom rekreacji i uprawianiu wszel-
kiego rodzaju sportów. XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy zo-
stał odbudowany i odrestaurowany przez firmę deweloperską Arche  
w latach 2005-2008 i uzupełniony o nowoczesne zaplecze hotelo-
wo-konferencyjne, galerię oraz szereg tzw. domków rzemieślniczych.

W jednym z domków rzemieślniczych ruszyła już pracownia piekar-
niczo-cukiernicza, w której nowych obowiązków uczy się 6 osób. To 
mieszkańcy Łochowa i okolicznych miejscowości. Uruchomiona zo-
stała również pracownia ceramiczna, która znajduje się w Domku 
Ceramika. Na co dzień odbywają się w nim indywidualne oraz gru-
powe warsztaty ceramiczne pod okiem artysty. Praca z gliną ma te-
rapeutyczny wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe i jest do-
skonałym zajęciem rozwijającym kreatywność. Działa tu także pra-
cownia rzeźbiarska i manufaktura tkacka.

Podmiot w 2020 roku otrzymał wyróżnienie Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej po raz pierwszy

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce
25 644 14 64
kontakt@fundacjalenygrochowskiej.pl
www.fundacjalenygrochowskiej.pl
facebook.com/fundacjalenygrochowskiej
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opis działaLnośCi:
W Laskach, w gminie Izabelin istnieje żłobek pod nazwą „Akademia Małych Rączek”. Pro-
wadzi go Fundacja Zmysłosfera, świadcząc dzienną opiekę nad dziećmi do lat 3, w specjal-
nie wynajętym na ten cel i przystosowanym do potrzeb małych dzieci  domu o powierzchni 
120 m kw. wraz z ogrodem. Miejsce to powstało w odpowiedzi na potrzebę lokalnego śro-
dowiska i zaspokoiło brak gminnego żłobka, co przy tak dynamicznie rozwijającej się gmi-
nie jak Izabelin, ma kluczowe znaczenie dla jej mieszkańców. 

„Akademia Małych Rączek” to nowatorskie metody pracy oraz ciekawy i innowacyjny pro-
gram edukacyjny realizowany w domowej, przyjaznej atmosferze, z indywidualnym podej-
ściem do każdego dziecka. Dziećmi zajmuje się zgrany zespół, profesjonalnie i z pasją pod-
chodzący do swojej pracy. W najbliższej przyszłości, fundacja planuje również udostępnie-
nie przestrzeni żłobka na różnego rodzaju aktywności, wspierając tym samym lokalną in-
tegrację mieszkańców.

Fundacja zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Opieka na dziećmi po-
zostawionymi w placówce, pozwala kobietom, które chcą wrócić do życia zawodowego 
po urlopie macierzyńskim i wychowawczym zająć się swoją aktywizacją zawodową. Syste-
matycznie prowadzi też warsztaty sensoryczne dla dzieci w wieku 1-7 lat, odbywające się  
w różnych placówkach edukacyjnych. Z jej oferty skorzystało do tej pory około 1 500 dzie-
ci z terenu gmin Izabelin, Stare Babice oraz wybranych dzielnic Warszawy. Ściśle współpra-
cuje z Centrum Kultury  
w Izabelinie, angażując 
się w projekty o charak-
terze społecznym i kultu-
rowym.

Podmiot w 2020 roku 
otrzymał wyróżnienie 
Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej  
po raz pierwszy

FundaCja zmysłosFera

ul. Sokołowskiego 20, 05-080 Izabelin
509 386 093
fundacjazmyslosfera@gmail.com
www.akademiamalychraczek.pl
facebook.com/fundacjazmyslosfera
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ul. Sokołowskiego 20, 05-080 Izabelin
509 386 093
fundacjazmyslosfera@gmail.com
www.akademiamalychraczek.pl
facebook.com/fundacjazmyslosfera
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Instytucja wspierająca: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

proFiL działaLnośCi:
1. Żłobek miejski (dwujęzyczny) Akademia Malucha „Pluszowy Miś” dla 75 dzieci, 
 działający na zasadach placówki publicznej  
 adres: Żyrardów, ul. Waryńskiego 1, tel. 507 547 505

2. Opieka domowa nad osobami starszymi (w tym teleopieka)  
 Usługi: opiekuńcze, pielęgniarskie i asystenckie

3. Bezpłatny punkt konsultacyjny  
 adres: Żyrardów, ul. Mireckiego 63, tel. 506 774 874  
 obejmujący:

• doradztwo prawne
• doradztwo psychologiczne
• terapię pedagogiczną
• socjoterapię
• doradztwo zawodowe
• mediacje sądowe

opis działaLnośCi:
Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacji im. św. Michała Archanioła prowadzi w Żyrardowie 
żłobek Akademia Malucha „Pluszowy Miś”, w ramach którego oferuje całodzienną opiekę 
nad dziećmi do lat 3. W ramach pobytu w żłobku, dzieci korzystają z różnego rodzaju zajęć, 
m.in. rytmiki, j. angielskiego, tańca, bajkoterapii oraz sensoplastyki. Oferta przedsiębior-
stwa kierowana jest do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, którzy pracują zawodo-
wo i potrzebują wsparcia w opiece nad dziećmi.

Inną sferą działalności przedsiębiorstwa jest opieka domowa nad osobami niesamodziel-
nymi – starszymi i chorymi, w przypadku rodzin, które nie mogą same zająć się swoimi  
bliskimi, a które chcą uniknąć umieszczenia ich przez całą dobę w zakładzie opieki zdrowot-
nej. Zakres świadczonej usługi sprowadza się w praktyce do pomocy takim osobom w ich 
codziennych czynnościach bytowych. Kadrę przedsiębiorstwa stanowią osoby zagrożone 

przedsięBiorstwo społeCzne 
FundaCji im. św. miChała arChanioła 
non proFit sp. z o. o. 

ul. Mireckiego 63, 96-300 Żyrardów
516 708 771, 507 547 505, 506 774 874, 504 594 114
siudek.kinga@gmail.com
-
facebook.com/Fundacja-im-Św-Michała-Archanioła-132219360696213
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wykluczeniem społecznym, posiadające orzeczoną grupę niepeł-
nosprawności oraz wcześniej zarejestrowane w PUP – jako oso-
by bezrobotne. 

Zarządzanie spółką ma charakter społeczny. Jej pracownicy bio-
rą udział w tworzeniu regulaminów pracy, zasad na jakich współ-
pracują w przedsiębiorstwie, są zaangażowani w planowanie roz-
woju działalności przedsiębiorstwa. Spółka ściśle współpracuje  
z Urzędem Miasta w Żyrardowie i korzysta z użyczonego przez nie-
go lokalu. Materiały promocyjne przedsiębiorstwa publikowane są 
poprzez kanały medialne urzędu.

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacji św. Michała Archanioła 
współpracuje również z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy rekru-
tacji do pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po-
dejmuje inicjatywy mające na celu integrację lokalnej społeczno-
ści poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez dla rodziców  
z dziećmi.

Na początku przyszłego roku w nowo zakupionym budynku po 
przedszkolu zamierza otworzyć przedszkole integracyjne, a  z cza-
sem – po modernizacji budynku i jego rozbudowaniu – szkołę spe-
cjalną.

Podmiot został trzykrotnie wyróżniony znakiem Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej w 2018, 2019 i 2020 r.

ul. Mireckiego 63, 96-300 Żyrardów
516 708 771, 507 547 505, 506 774 874, 504 594 114
siudek.kinga@gmail.com
-
facebook.com/Fundacja-im-Św-Michała-Archanioła-132219360696213
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Instytucja wspierająca: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej 

proFiL działaLnośCi:
• usługi opiekuńcze

• usługi remontowo-porządkowe

• pielęgnacja terenów zielonych

• drobne remonty

opis działaLnośCi:
Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas powstała z inicjatywy Caritas Diecezji Siedleckiej, 
Stowarzyszenia Polaris oraz Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Spółdzielnia 
rozpoczęła swą działalność w październiku 2018 roku. Jej zakres usług, to przede wszystkim 
opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Spółdzielnia oferuje usługi 
opiekuńcze, remontowo-porządkowe oraz usługi pielęgnacji terenów zielonych na terenie 
Siedlec oraz w gminach ościennych. W ramach reintegracji zawodowej i społecznej ściśle 
współpracuje z Centrum Integracji Społecznej, tworząc miejsca pracy dla uczestników CIS. 

W zakresie świadczonych usług opiekuńczych mieści się m.in.: 
• pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach życiowych 
   (w tym m.in. w dbaniu o higienę osobistą);
• w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
• w organizacji czasu wolnego;
• przy transferach

oraz inne usługi, których zakres szczegółowy jest uzgadniany z podopiecznymi oraz rodziną.

W ramach usług remontowo-porządkowych, spółdzielnia socjalna zajmuje się m.in. 
sprzątaniem, praniem dywanów, myciem okien, pomocą przy remontach itp. Wykonuje 
też prace związane z pielęgnacją terenów zielonych.

Podmiot został dwukrotnie wyróżniony znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 
w 2019 i 2020 r.

siedLeCka spółdzieLnia 
soCjaLna Caritas

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
577 544 655, 577 688 644 
siedlce.spoldzielniacaritas@gmail.com
www.cissiedlce.pl/spoldzielnia-caritas
facebook.com/siedleckaspoldzielniasocjalnacaritas
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instytut rozwoju dzieCka
 Dyr. Generalny – Linda Błach 
 510 832 823
 linda.blach@karuzela.org

żłoBek
 Dyrektor – mgr Marzena Heda
 510 804 104

przedszkoLe „wesoła karuzeLa” (dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat)
 Dyrektor – mgr Monika Zawisza
 510 804 104
 monika.zawisza@karuzela.org

poradnia rodzinna (rehabilitacyjna)
 Dyrektor – mgr Julita Wojda
 510 832 823
 julita.wojda@karuzela.org

Centrum edukaCji, terapii i rehaBiLitaCji
 Dyrektor  – mgr Renata Nobis
 510 832 823
 renata.nobis@karuzela.org

punkt inFormaCji oBywateLskiej (codziennie w godz. 13.00-15.00)
 Konieczne wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne: 
 510 832 823 (Aneta Kośla)

Instytucja wspierająca: mOWES (Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) 

proFiL działaLnośCi:
• Żłobek (dla dzieci do lat 3)
• Przedszkole integracyjne
• Poradnia rodzinna (rehabilitacyjna)
• Centrum Edukacji, Terapii i Rehabilitacji
• Punkt Informacji Obywatelskiej

stowarzyszenie „karuzeLa”

ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
510 832 823
stowarzyszenie@karuzela.org
www.karuzela.org
facebook.com/StowarzyszenieKaruzelaRadom
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opis działaLnośCi:
Stowarzyszenie „Karuzela” pomaga dzieciom z autyzmem, zespołem 
Aspergera i ADHD. Oferuje kompleksową, specjalistyczną oraz pro-
fesjonalną opiekę dla dzieci wraz z jednoczesnym wsparciem dla ich 
rodzin, prowadząc w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 135 żłobek  
i przedszkole dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

W tym roku placówka przedszkolna „Karuzeli” przekształciła się  
w przedszkole sensoryczne, które dysponuje komfortowo wyposa-
żonymi salami oraz nowoczesnym sprzętem do dziecięcej terapii za-
burzeń rozwojowych. Dzięki m.in. środkom unijnym udało się stwo-
rzyć przedszkole, które zapewnia bardzo dobre warunki rozwoju, do 
którego docelowo może uczęszczać nawet setka dzieci. 

Radomski Instytut Rozwoju Dziecka prowadzony przez Stowarzysze-
nie „Karuzela” dzięki prowadzonej obecnie modernizacji budynku,  
w której ma siedzibę, a która planowo powinna zakończyć się do 
końca 2020 roku, będzie mógł w perspektywie poszerzyć swą ofertę 
również o szkołę podstawową. Wymienione zostaną podłogi, insta-
lacja wodno-kanalizacyjna, dobudowana klatka schodowa i dodatko-
we wejścia. Adaptacja budynku zakłada także dostosowanie łazienek 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Środki na remont obiek-
tu i przystosowanie go do wymogów placówki oświatowej, przeka-
zane na ten cel przez samorząd województwa, pochodzą z PFRON  
i przeznaczone są na tzw. roboty budowlane w ramach projektu do-
stosowującego tego typu obiekty do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Otwarcie placówki planowane w roku szkolnym 2021/2022 za-
mknie całościowo proces wychowawczo-edukacyjny w ramach In-
stytutu Rozwoju Dziecka, poczynając od żłobka, przez przedszko-
le sensoryczne, a na szkole podstawowej kończąc. W ten sposób, 
prowadzone w placówce działania edukacyjne, wychowawcze i te-
rapeutyczne pozwolą na zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci  
w sposób kompleksowy. 

Pomysł stworzenia Instytutu Rozwo-
ju Dziecka, który narodził się kilka lat 
temu, jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców i beneficjentów stowa-
rzyszenia na kompleksową terapię  – 
od małego dziecka, po osobę doro-
słą. W instytucie dodatkowo ma być 
prowadzona – stojąca na bardzo wy-
sokim poziomie – rehabilitacja zdro-
wotna dzieci.

Podmiot został aż pięciokrotnie 
wyróżniony znakiem Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej  
(w latach 2016, 2017, 2018, 2019  
i 2020 r.)

ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom
510 832 823
stowarzyszenie@karuzela.org
www.karuzela.org
facebook.com/StowarzyszenieKaruzelaRadom
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Instytucja wspierająca: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej 

proFiL działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 Pracownie:
 • gospodarstwa domowego
 • rękodzieła
 • rehabilitacji

opis działaLnośCi:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” w Warce powstało  
w celu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami na terenie gmin: Warka, Chy-
nów oraz Jasieniec. Działalność stowarzyszenia ma pomóc w zwiększeniu aktywności tych 
osób oraz zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Odnosi się to zwłaszcza do tych, któ-
rzy są niezaradni życiowo, a co za tym idzie – niezdolni do samodzielnego funkcjonowania. 
Usamodzielnieniu osób niepełnosprawnych służyć ma tworzenie oraz prowadzenie świe-
tlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków opieki.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce powstały z inicjatywy członków stowarzyszenia  
w grudniu 2006 r. Celem warsztatów jest zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób 
niepełnosprawnych oraz ich integracja społeczna. Pod opieką specjalistów, uczestnicy 
warsztatów realizują indywidualny program rehabilitacji w pięciu pracowniach terapeu-
tycznych: gospodarstwa domowego, rękodzieła, rehabilitacji, plastycznej i komputerowej. 
Zdobywają i rozwijają w ten sposób umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjono-
wania oraz podjęcia pracy. Uczestnicy warsztatów uczą się prostych rzeczy np. jak przygo-
tować sobie posiłek oraz tych bardziej skomplikowanych, jak np. obsługa komputera czy 
malowanie na szkle. Uczestniczą w wycieczkach do różnych zakątków Polski, w rajdach, za-
wodach sportowych, piknikach na terenie Warki i poza nią. Celebrują święta, obchodzą 
własne uroczystości, wyjeżdżają do kina i do teatru, zwiedzają miejsca ważne pod wzglę-
dem historycznym, kulturalnym i sakralnym. Warsztaty są dla nich szansą na rozwój, samo-
doskonalenie, odkrywanie i realizację życiowych pasji, pogłębianie przyjaźni i tworzenie 
właściwych relacji społecznych.

stowarzyszenie na rzeCz dzieCi  
i osóB niepełnosprawnyCh  
„tęCza”

ul. Grójecka 11, 05-660 Warka
885 886 140
biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl
facebook.com/Stowarzyszenie-Tcza-Warka-171642353366387

 • plastyczna
 • komputerowa
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Ważnym celem warsztatów jest integracja osób niepełnosprawnych  
z lokalną społecznością. Od początku swojego istnienia, warsztaty re-
alizują ten cel poprzez udział w projektach grantowych Stowarzysze-
nia W.A.R.K.A. Dzięki swojej aktywności i ogromnemu zaangażowa-
niu w życie codzienne miasta, osoby z niepełnosprawnościami po-
woli stają się jego wizytówką. Świąteczne kiermasze, podczas których 
sprzedają swoje prace, imprezy sportowe, na których promują aktyw-
ny styl życia oraz inne wydarzenia, podczas których widać jak realizują 
swoje życiowe pasje i jak dzielą się nimi z mieszkańcami Warki powo-
dują, że uczestnicy warsztatów są coraz bardziej rozpoznawalni i waż-
ni w kształtowaniu pełnego obrazu miasta. 

Mottem wareckich warsztatów są słowa ks. Jana Twardowskiego: 
„Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”, wspa-
niale wpisujące się w różnorodną działalność placówki oraz formy 
współpracy z lokalną społecznością.

Podczas realizacji swoich projektów, warsztaty 
korzystają z zasobów kulturowych i społecznych 
miasta, sięgając do jego historii, krzewiąc i pielę-
gnując lokalny patriotyzm, adresowany zwłaszcza 
do najmłodszych jego mieszkańców. Zapraszając 
dzieci i młodzież do uczestniczenia w swoich pro-
jektach, realizują tym samym cel wychowawczy  
i edukacyjny, jakim jest wychowanie młodego po-
kolenia bez barier społecznych.

Podmiot został trzykrotnie wyróżniony znakiem 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej  
(w latach 2017, 2018 i 2020)
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opis działaLnośCi:
Radomskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” rozpoczęło swą 
działalność w 2004 r. Podopiecznymi stowarzyszenia są dzieci i młodzież niepełnosprawna, 
a członkami ich rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Powstanie stowarzyszenia było odpo-
wiedzią na potrzeby, z jakimi borykają się na co dzień dzieci z niepełnosprawnością fizycz-
ną, upośledzeniem umysłowym oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi. Stowarzyszenie za-
pewnia pomoc w dożywianiu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wspo-
maga rzeczowo i finansowo rodziny z dziećmi, których nie stać na zakup odzieży lub przy-
borów szkolnych. Finansuje rehabilitację osób niepełnosprawnych, udzielając im fachowe-
go wsparcia i wyposażając w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania i utrzyma-
nia sprawności fizycznej. Prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne mające 
na celu przygotowanie dzieci z niepełnosprawnościami do  samodzielnej egzystencji, oferu-
jąc im możliwość rozwoju i integracji społecznej.

W 2010 roku stowarzyszenie otworzyło pierwsze w Radomiu Przedszkole Niepubliczne „Kra-
ina Radości” dla dzieci niepełnosprawnych na ul. Gajowej 80. Obecnie prowadzi tam również 
żłobek integracyjny. Kolejne powstało na ul. Sobótki 5. Na początku działalności przedszkola 
funkcjonowała w nim tylko jedna grupa dzieci. Aktualnie w obu placówkach, opieką przed-
szkolną otoczone jest ponad 120 dzieci. Do placówki przyjmowane są dzieci z różnymi dys-
funkcjami rozwojowymi, m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym i znacznym,  a także: Zespołem Downa, Autyzmem, Zespołem Aspergera, mózgo-
wym porażeniem dziecięcym,  niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami mowy (w tym 
Afazją) oraz takimi chorobami przewlekłymi jak: cukrzyca i padaczka. Przedszkole mieści się 
w dwóch budynkach. Główną siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sobótki 5, nato-
miast filia placówki działa przy ul. Gajowej 80. Placówka posiada w sumie 10 sal zajęć do-
stosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, w których funkcjonuje 10 oddziałów dziecię-
cych. W budynkach znajdują się również pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia in-
dywidualne z dziećmi, np. gabinet logopedyczny, gabinet do terapii EEG Biofeedback, gabi-
net do fizjoterapii i rehabilitacji oraz  sala do integracji sensorycznej. Sale przedszkolne wypo-
sażone są w bogate zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek i klocków. Mają 
zorganizowane kąciki tematyczne i stałe, m.in. kącik do obserwacji przyrodniczych, czytelni-
czy, do zabaw badawczych itp. Przedszkole dysponuje również tradycyjnym placem zabaw  

stowarzyszenie na rzeCz osóB 
niepełnosprawnyCh razem

ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
48 360 35 02
stowarzyszenie@razem.radom.pl
www.razem.radom.pl
facebook.com/StowarzyszenieRazemRadom
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z elementami ekologicznymi, wyposażonym w sprzęt sportowy i rekreacyjny. Zaspokaja on 
potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, a urządzenia sportowo-rekreacyjne zachę-
cają do zabawy. Dzięki temu zapleczu, dzieci mają możliwości wszechstronnego rozwoju, do-
bre warunki do nauki i rozwoju uzdolnień.

Przy ul. Sobótki 5, w latach 2013-2015 działał również Klub Integracji Społecznej, który udało 
się stworzyć stowarzyszeniu dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej. Po zakończe-
niu tego projektu, powstał pod tym adresem Środowiskowy Dom Samopomocy (typu B) dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych.

Aby wspomagać rozwój społeczny i zawodowy dorosłych osób niepełnosprawnych, w 2016 
roku stowarzyszenie otworzyło także w Radomiu restaurację „Różany Gościniec”, Pracują  
w niej osoby z niepełnosprawnościami, a cały zysk z prowadzenia restauracji przeznaczany 
jest na cele statutowe, czyli pomoc osobom niepełnosprawnym.

Od czerwca br. Stowarzyszenie RAZEM świadczy również usługi tle-
noterapii. Komorę hiperbaryczną zakupiło już w marcu tego roku, 
jednak ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemio-
logicznego i związane z nim obostrzenia, zabiegi rehabilitacyjne  
w komorze nie mogły być wcześniej wykonywane. Obecnie, po prze-
szkoleniu personelu medycznego oraz odpowiednim wyposażeniu 
pomieszczenia do terapii, radomski podmiot ekonomii społecznej 
może świadczyć bezpłatnie tlenoterapię dla swoich podopiecznych 
– osób z niepełnosprawnościami, jak i komercyjnie – dla klientów  
z zewnątrz.

Stowarzyszenie „RAZEM” organizuje poza tym co roku dla swoich 
podopiecznych: festyny, spartakiady sportowe, spotkania świątecz-
ne, wycieczki oraz akcje dożywiania rodzin. Współpracuje z władza-
mi miasta: z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Podmiot został dwukrotnie wyróżniony znakiem Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej (w latach 2019 i 2020 r.)

ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
48 360 35 02
stowarzyszenie@razem.radom.pl
www.razem.radom.pl
facebook.com/StowarzyszenieRazemRadom
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FiLia płoCk
 ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock
 plock@fundacjaas.org
 792 187 228

restauraCje:

       płoCkie gary BaBCi krysi
 ul. Obrońców Płocka 1920 nr 20, 09-400 Płock
 792 187 233
       płoCki saLonik BaBCi krysi
 ul. Stary Rynek 27, 09-402 Płock
 791 187 236
       mławskie gary BaBCi krysi
 ul. Chrobrego 7, 06-500 Mława
 791 187 233

Instytucja wspierająca: mOWES (Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) 

proFiL działaLnośCi:

• usługi szwalnicze – Szwalnia Seniora  –  działalność odpłatna stowarzyszenia

• usługi gastronomiczne  –  restauracja „Gary Babci Krysi” w Mławie, „Płockie Gary
 Babci Krysi” w Płocku, „Płocki Salonik Babci Krysi” w Płocku – działalność 
 gospodarcza stowarzyszenia

• usługi opiekuńcze  –  Centrum Aktywnego Seniora – dzienny warsztat terapii
 zajęciowej dla seniorów

stowarzyszenie na rzeCz 
wspierania aktywnośCi  
seniorów „as”

ul. Bolesława Chrobrego 7, 06-500 Mława (II p. „Handlowiec”)
791 187 238 
kontakt@fundacjaas.org
www.aktywnysenior.org.pl; www.sklepas.org;  
www.sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj
facebook.com/fundacjaas; facebook.com/zawieszonyobiad
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opis działaLnośCi:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” w Mławie powstało  
z myślą o ludziach starszych. Jego celem jest zwiększenie aktywności seniorów poprzez 
różnorodne formy działania w przestrzeni kulturotwórczej, artystycznej, turystycznej, 
naukowej i międzypokoleniowej.

Stowarzyszenie rozwija swoją działalność w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego. Odpłatną formą działalności jest produkcja maskotek tzw. „Helpi-
ków” (nazwa od ang. słowa „help”  –  pomagać). Skrzat „Helpik” jest  jednak czymś wię-
cej niż tylko maskotką, jest symbolem pozytywnej energii i pamięci o osobach samot-
nych i opuszczonych. Do każdej maskotki dołączona jest informacja, że została ona wy-
produkowana przez seniorów, a środki z jej sprzedaży są przeznaczone na pomoc oso-
bom starszym  –  zakup lekarstw, opału na zimę, różnego rodzaju form aktywizacji, czy 
pomoc materialną w trudnych sytuacjach życiowych. Sukces sprzedaży skrzatów Helpi-
ków zapewnił stowarzyszeniu dużą rozpoznawalność nie tylko w środowisku lokalnym, 
ale i w całej Polsce. W sklepie internetowym stowarzyszenia www.sklepas.org sprzeda-
wane są również inne, pięknie zdobione i ręcznie wyszywane przedmioty rękodzieła ar-
tystycznego.

Stowarzyszenie prowadzi szereg zajęć aktywizujących osoby starsze, od szwalni szyjącej 
„Helpiki” poczynając, przez zajęcia informatyczne, salonik literacki, grę w szachy lub bry-
dża, zajęcia rękodzieła artystycznego, kącik kulinarny, a kończąc na rehabilitacji i specja-
listycznych konsultacjach. 

Seniorzy należący do stowarzyszenia mogą liczyć na comiesięczne wsparcie finansowe 
lub rzeczowe, w tym zakupy leków oraz szereg aktywności współfinansowanych przez  

ul. Bolesława Chrobrego 7, 06-500 Mława (II p. „Handlowiec”)
791 187 238 
kontakt@fundacjaas.org
www.aktywnysenior.org.pl; www.sklepas.org;  
www.sklepas.org/zawieszony-obiad-ufunduj
facebook.com/fundacjaas; facebook.com/zawieszonyobiad
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stowarzyszenie. Mogą także korzystać z posiłków serwowanych przez restauracje 
„Gary Babci Krysi”, które funkcjonują w Mławie i w Płocku. Oba lokale dysponują doskonale 
i profesjonalnie przygotowaną kuchnią, z pełnym zapleczem gastronomicznym. Człon-
kom stowarzyszenia przysługuje 50 proc. rabat na obiady. W obu restauracjach stowa-
rzyszenie prowadzi także sprzedaż tzw. „zawieszonych obiadów”, z których mogą skorzy-
stać osoby potrzebujące oraz bezdomne. „Zawieszony obiad” może wykupić każdy, sta-
jąc się niejako darczyńcą posiłku. 

Działalność stowarzyszenia prowadzona jest z myślą o pozyskiwaniu źródeł finansowa-
nia  dla inicjatyw mających istotny wpływ na rozwój osobisty seniorów, np. dot. bezpie-
czeństwa w przestrzeni publicznej czy bankowości elektronicznej. Stowarzyszenie pro-
wadzi także systematycznie szkolenia dla wolontariuszy z komunikacji i kontaktów z oso-
bami starszymi, ze zdrowego stylu życia, z umiejętności profesjonalnego pomagania czy 
szeroko rozumianej profilaktyki. Seniorzy korzystają również z oferty turystycznej, wypo-
czynkowej i rekreacyjnej. Organizowane są dla nich wyjazdy nad morze, w góry, do sana-
torium lub na pielgrzymki, a także wycieczki zagraniczne.

Najnowszą inicjatywą stowarzyszenia jest „Płocki Salonik Babci Krysi”, który ruszył  
w styczniu br. w samym centrum Płocka, przy ulicy Stary Rynek 27. Wyjątkowe miej-
sce na mapie gastronomicznej miasta, gdzie płoccy seniorzy, ale też mieszkańcy i tu-
ryści mogą się spotkać, zjeść smaczny obiad, porozmawiać przy filiżance kawy i kawał-
ku domowego ciasta. Gdzie od czasu do czasu można posłuchać wierszy na wieczor-
ku poetyckim, zorganizować urodzinowe przyjęcie, czy zaprosić przyjaciół na lampkę  
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wyśmienitego wina. Przyjazne miej-
sce, z naprawdę dobrą, polską kuch-
nią. A wszystko przygotowywane na świe-
żo, pachnące domem i pięknie podane.  
W karcie dań „Płockiego Saloniku Babci Krysi” 
znajdują się dania przyrządzane z najwyższej ja-
kości mięs drobiowych, wieprzowych i wołowych. 
Są również pyszne dania prosto „spod wałka” czy-
li pierogi, kluski śląskie i kopytka oraz specjalna 
oferta dań dla wnuków Babci Krysi: złocisty roso-
łek, budyń śmietankowy własnej produkcji z kon-
fiturą wiśniową oraz rozpływający się w ustach 
placek drożdżowy. Oprócz tego także dania wege-
tariańskie, bezglutenowe i bezmięsne. Lokal jest 
nastawiony głównie na dania sezonowe, pełne 
owoców, warzyw i smaków charakterystycznych 
dla poszczególnych pór roku. 

Podmiot został aż czterokrotnie wyróżniony 
znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii 
Społecznej (w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 r,)
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kategoria  

REinTEGRAcjA
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Instytucja wspierająca: podmiot prowadzący – Caritas Diecezji Siedleckiej 

proFiL działaLnośCi:
• sekcja administracyjno-biurowa
• sekcja florystyczno-ogrodnicza
• sekcja gastronomiczna
• sekcja krawiecko-szwalnicza 

opis działaLnośCi:
Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej jest jednostką realizującą program 
reintegracji zawodowej poprzez praktyczną naukę zawodu oraz umiejętność uczestnictwa  
w życiu społecznym. Zostało utworzone w 2005 roku przez dwie organizacje: Caritas Diecezji 
Siedleckiej i Solidarność  –  Oddział w Siedlcach Jest pierwszym tego typu podmiotem w wo-
jewództwie mazowieckim. Funkcjonuje na zasadzie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie  
i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. 

Zakres działalności centrum został dostosowany do konkretnych potrzeb miasta oraz społecz-
ności lokalnej. Jego usługi skierowane są do osób, które są zagrożone wykluczeniem społecz-
nym i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych lub znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo w stop-
niu uniemożliwiającym lub ograniczającym uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym 
lub rodzinnym. 

O ile zajęcia realizowane w ramach reintegracji zawodowej obejmują względnie stały zakres 
tematyczny przystosowujący uczestnika do podjęcia zatrudnienia w określonym zawodzie,  
o tyle zajęcia reintegracji społecznej mają często zindywidualizowany charakter i oprócz szko-
leń ogólnych, kształtujących określone postawy, zawierają zagadnienia szczególnie ważne dla 
poszczególnych uczestników lub grup uczestników (np. grupy terapeutyczne, grupy samopo-
mocowe, grupy wsparcia). Plan rocznego szkolenia zawodowego najczęściej obejmuje teo-
retyczną i praktyczną naukę zawodu, natomiast reintegracja społeczna, to przede wszystkim 
warsztaty motywacyjne, warsztaty terapeutyczne oraz grupy wsparcia dostosowane do indy-
widualnych potrzeb uczestników. 

Centrum integraCji społeCznej 
Caritas dieCezji siedLeCkiej

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
25 640 71 32, 509 588 093
cissiedlce@interia.pl
www.cissiedlce.pl
facebook.com/centrumintegracjispolecznej

• sekcja opiekun osób starszych
• sekcja remontowo-porządkowa
• sekcja ślusarsko-spawalnicza
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Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, prowadzi działalność, handlową, usługową lub 
wytwórczą. Działalność ta nie stanowi stricte działalności gospodarczej w rozumieniu przepi-
sów o działalności gospodarczej (art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), uzyskane środki fi-
nansowe są bowiem przeznaczane na działalność statutową centrum. Przez wykonywanie pra-
cy, podopieczni centrum mogą zdobywać nowe zawody lub poszerzać wiedzę i umiejętności 
związane z wprowadzeniem zmian i usprawnień technologicznych.

Udział w programach zatrudnienia socjalnego motywuje ich do działania oraz stawiania sobie 
celów możliwych do osiągnięcia, uczy odpowiedzialności, kreuje otwartość na zmiany i przy-
swojenie wyższych wartości   –  daje też realną nadzieję na zmianę stereotypu osoby wyklu-
czonej społecznie, jako nieodwracalnie bezwartościowej. 

Centrum, ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych elementów pro-
gramu jest działalność wytwórcza, handlowa i usługowa uczestników, zaś nadrzędność celów 
społecznych realizowana jest ekonomicznymi metodami w siedmiu sekcjach z przyuczeniem 
do zawodu. Wielokierunkowość, kompleksowość oraz spójność działań realizowanych przez 
CIS jest wynikiem starannej analizy zarówno potrzeb grupy docelowej, jak i lokalnego rynku 
pracy. Znajduje też odzwierciedlenie w dużej różnorodności form pracy oraz proponowanego 
wsparcia, co w konsekwencji stanowi o sukcesie prowadzonych działań. 

Mimo trwającej pandemii koronawirusa, podmiot poza krótką tygodnio-
wą przerwą, prowadził w tym roku nieprzerwanie swą działalność, reali-
zując nowe projekty, mające na celu zwiększanie aktywności społecznej  
i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiat siedlecki i korzysta-
jących ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Dzięki tej działalności, 
podopieczni centrum oraz osoby zatrudnione w spółdzielni mogły wrócić 
na otwarty rynek pracy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi odpowia-
dającymi zapotrzebowaniu siedleckiego rynku pracy. Skuteczność działań 
aktywizacyjnych potwierdza rosnąca liczba zatrudnionych w podmiocie  
i kolejne nowe projekty, które w niedalekiej przyszłości powinny pozwo-
lić na jeszcze większy rozwój i dywersyfikację prowadzonej działalności. 
Podmiot jest rekordzistą jeśli chodzi o przyznane wyróżnienie Mazowieckiej 
Marki Ekonomii Społecznej, zdobył je już pięciokrotnie  
(w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r.)
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warsztat remontowo-BudowLany
 ul. Modlińska 23A, 05-135 Wieliszew
 biuro@cis.legionowski.pl

warsztat opiekuńCzy
 ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo
 biuro@cis.legionowski.pl

warsztat gastronomiCzny
 ul. Królowej Jadwigi 11, 05-120 Legionowo
 biuro@cis.legionowski.pl

Instytucja wspierająca: Starostwo Powiatowe w Legionowie

proFiL działaLnośCi:
• usługi gastronomiczne
• usługi gospodarczo-porządkowe
• usługi opiekuńcze
• usługi remontowo-budowlane

opis działaLnośCi:
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie powstało dzięki współpracy 
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” z Powiatem Legionowskim, Powiato-
wym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. A jego działania skiero-
wane są do mieszkańców powiatu legionowskiego zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym z powodu długotrwałego bezrobocia. Szczególnie zaś do tych, którzy chcą powrócić 
na otwarty rynek pracy i wyjść z trudnej sytuacji życiowej. PCIS rozpoczęło działalność  
w 2014 roku jako projekt „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”. Po jego zakoń-
czeniu, rozszerzyło działalność o usługi komercyjne, z których zysk jest obecnie przezna-
czany na utrzymanie i rozwój jego działalności.

powiatowe Centrum 
integraCji społeCznej   
w Legionowie

ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo (biuro CIS)
22 732 15 58
biuro@cis.legionowski.pl
www.cis.legionowski.pl
facebook.com/PCISwL
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Powiatowe Centrum Integracji Społecznej jest samorządowym zakładem budżetowym, 
co oznacza, że część środków, z których jest finansowane pochodzi z powiatu, a pozosta-
łą cześć wypracowuje samodzielnie dzięki usługom: remontowo-porządkowym i gastro-
nomicznym. Ponieważ jest przedstawicielem ekonomii społecznej, jego działania bizne-
sowe nie są nastawione na zysk, ale na pozytywną zmianę społeczną.

Centrum prowadzi warsztaty: gastronomiczne, remontowo-budowlane, gospodarczo-
porządkowe i opiekuńcze. Pomaga zmienić lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe lub 
przyuczyć do zawodu. Dzięki realizowanej ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej 
dysponuje w ramach prowadzonych warsztatów doświadczonymi i wykwalifikowanymi 
pracownikami, gwarantując wysoką i konkurencyjną jakość świadczonych usług. 

Prowadzi też reintegrację społeczną, w czasie której pracownik może porozmawiać  
o swoich problemach, zagrożeniach oraz możliwościach ich rozwiązania. Może liczyć 
również na pomoc prawną, socjalną lub psychologiczną oraz doradztwo zawodowe. Na 
pomoc PCIS mogą liczyć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej  
i zawodowej, a także długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne oraz ma-
jące trudności w integracji ze środowiskiem. Osoby, które zgłaszają się do PCIS nie mu-
szą mieć żadnego doświadczenia zawodowego. W trakcie rozmowy z pracownikiem so-
cjalnym określa on ich predyspozycje i na tej podstawie są kierowani do najbardziej od-
powiedniego dla nich warsztatu w celu podjęcia nauki zawodu i zdobycia potrzebnego 
doświadczenia. Zakres zadań dostosowuje się indywidualnie do predyspozycji każdego 
uczestnika warsztatu.

ul. Warszawska 74, 05-120 Legionowo (biuro CIS)
22 732 15 58
biuro@cis.legionowski.pl
www.cis.legionowski.pl
facebook.com/PCISwL
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W warsztacie gastronomicznym, 
pod nadzorem instruktora, uczest-
nicy doskonalą umiejętności samo-
dzielnego sporządzania potraw. W ra-
mach szkolenia mają do dyspozycji spe-
cjalistyczne zaplecze gastronomiczne 
oraz niezbędne surowce do produk-
cji wyrobów kulinarnych. Uczą się go-
spodarki magazynowej, planowania ży-
wienia, stosowania różnych technik ku-
linarnych przy użyciu urządzeń gastro-
nomicznych. Wyróżniający się pracow-
nicy kierowani są na praktykę do baru 
„RaBarBar”, który PCIS prowadzi w bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Legio-
nowie lub do sklepików szkolnych, któ-
re funkcjonują w dwóch legionowskich 
szkołach.

W warsztacie remontowo-porządko-
wym uczestnicy zdobywają doświad-
czenie pod okiem kierownika, wyko-
nując różnego typu zlecenia, m.in. przy 
remontach realizowanych w jednost-
kach na terenie powiatu legionowskie-
go. Mogą to być również prace na tere-
nach zielonych, czy inne, dostosowane 
do ich możliwości.

W warsztacie opiekuńczym uczestni-
cy zdobywają praktyczne i teoretycz-

ne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna. W ramach szkolenia pod 
nadzorem instruktora pracują na rzecz osób zależnych w domu pomocy społecznej, szko-
le specjalnej i innych instytucjach zajmujących się wsparciem osób potrzebujących. Mają 
do dyspozycji warsztat wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomocniczy, uczą się  
w nim obsługi urządzeń, by w profesjonalny sposób wykonywać powierzoną im pracę.

Ścieżka reintegracji zawodowej i społecznej w Powiatowym Centrum Integracji Społecz-
nej w Legionowie trwa od 12 do 18 miesięcy. Jej długość zależy od chęci i zaangażowania 
osoby, która zdecydowała się poddać procesowi aktywizacji zawodowej. 

Głównym kontrahentem Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie są 
jednostki samorządu terytorialnego oraz jego jednostki organizacyjne. W celu skutecznej 
realizacji reintegracji zawodowej, uczestnicy CIS odbywają praktyki zarówno w podmio-
tach publicznych, jak i prywatnych, które zapewniają im praktyczną naukę zawodu. Pod-
czas tego rodzaju praktyk, uczestnicy mają okazję bliżej poznać różnych pracodawców, 
oswajają się z rzeczywistymi warunkami pracy w danym zakładzie, preferowaną kultu-
rą pracy oraz niezbędnymi wymaganiami. Z drugiej strony zaś, praktyki realizowane przez CIS 
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pozwalają na swego rodzaju edukację pracodawców, 
na zmianę przez nich sposobu postrzegania długotrwa-
le bezrobotnych, weryfikację ich wartości jako poten-
cjalnych pracowników i członków zespołu.

PCIS wciąż poszukuje nowych rozwiązań oraz narzędzi, 
które pozwoliłyby  mu skutecznie wprowadzać swo-
ich uczestników na otwarty rynek pracy. Współpracu-
je w tym celu z samorządem  –  Powiatową Izbą Go-
spodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości oraz przedsiębiorcami działającymi na 
terenie powiatu legionowskiego, na podstawie poro-
zumień o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Wyznacznikiem większości działań są realizowa-
ne partnerstwa lokalne oraz współpraca międzysekto-
rowa i międzyinstytucjonalna. W każde tego rodzaju 
przedsięwzięcie stara się włączać partnerów społecz-
nych, biznesowych i pozarządowych.

Podmiot został czterokrotnie wyróżniony znakiem 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej (w latach 
2016, 2018, 2019 i 2020 r.)
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Instytucja wspierająca: podmiot prowadzący: Caritas Diecezji Płockiej 

proFiL działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 Pracownie:
 • gastronomiczna
 • przyrodniczo-plastyczna
 • stolarska

opis działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie powstały w 2002 roku z inicjatywy dyrektora Cari-
tas Diecezji Płockiej ks. prałata dr Jerzego Zająca. Warsztaty są placówką dziennego pobytu, 
w której odbywają się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne z pełnoletnimi osobami niepeł-
nosprawnymi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, ze wskazaniem do terapii. Warsztaty dają tym osobom możliwość rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej oraz pomagają w zdobyciu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrud-
nienia. Realizacja tych celów odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmie-
rzających do rozwijania u uczestników warsztatów umiejętności radzenia sobie z codzienny-
mi czynnościami oraz psychofizycznych sprawności i umiejętności zawodowych, umożliwiają-
cych udział w szkoleniu zawodowym lub podjęcie pracy.

Prace wykonane na zajęciach, wystawiane są na kiermaszach i wystawach, a cały dochód pod-
chodzący z ich sprzedaży, przeznaczany jest na życie społeczne placówki (wycieczki, wyjaz-
dy na basen, do kina, teatru, spotkania integracyjne itp.). Realizowana terapia ma na celu in-
tegrację uczestników ze środowiskiem, nabycie umiejętności komunikacji, nawiązywania po-
prawnych relacji w grupie, kształtowania samodzielności oraz poznawania społecznych norm 
i zasad. 

Program rehabilitacji społecznej obejmuje również kształtowanie zaradności i poprawności 
zachowań w instytucjach użyteczności publicznej. W ramach warsztatów odbywają się rów-
nież zajęcia z rehabilitacji ruchowej, prowadzone przez fizykoterapeutę. Wszyscy uczestnicy 
warsztatów są pod opieką psychologa i pielęgniarki.

warsztaty terapii zajęCiowej 
Caritas dieCezji płoCkiej  
w żurominie

ul. Kościuszki 2, 09-300 Żuromin
23 657 09 29
wtzzuromin@wp.pl
www.wtzzuromin.pl
facebook.com/wtzzuromin

 • krawiecko-artystyczna
 • multimedialna
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W końcu ubiegłego roku uczestnicy żuromińskich warsztatów wzięli udział w ogólnopolskim 
projekcie ekologiczno-edukacyjnym „Zbieraj z klasą” i zajęli w mim II miejsce w Polsce, zbie-
rając 8 900 kg baterii i zużytego sprzętu elektrycznego. Sukces żuromińskiego WTZ-u to do-
wód na to, że osoby niepełnosprawne potrafią być skuteczne, a pod względem pracowitości  
nie mają sobie równych. Nie tylko potrafili sami zorganizować zbiórkę elektrośmieci na tere-
nie powiatu, zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw do-
mowych, ale i przygotowali plakaty i ulotki nagłaśniające całą akcję. Zbiórka elektroodpadów 
trwała od września ubiegłego roku do marca tego roku i zakończyła się pełnym sukcesem. 
Udział uczestników warsztatów w akcji „Zbieraj z klasą” to dobry przy-
kład – jak można skutecznie łączyć reintegrację społeczną z nowocze-
sną edukacją. Na takim mariażu zyskuje bowiem nie tylko społeczeń-
stwo, ale i lokalne środowisko.

Placówka stara się nieustannie podnosić standard użytkowanych 
przez siebie pomieszczeń i warunki, w jakich odbywa się terapia jej 
podopiecznych. W grudniu ubiegłego roku uruchomiła własny gabi-
net fizjoterapeutyczny, dzięki któremu część zabiegów może wykony-
wać we własnym zakresie. Systematycznie doposaża również swoje 
pracownie w nowy sprzęt. Pracownia multimedialna wzbogaciła się 
w ostatnim czasie m.in. o nowy ploter, przy pomocy którego można 
wycinać różnego rodzaju kształty – w papierze i filcu. To pożyteczny 
nabytek, który przyda się zwłaszcza przy produkcji okolicznościowych 
kartek świątecznych. Do pracowni stolarskiej trafiła nowa pilarka ta-
śmowa i ukośnica stolarska. Zakupiono także nowy sprzęt kompute-
rowy dla terapeutów i wyremontowano pomieszczenia, w których na 
co dzień działa pracownia gastronomiczna. A wszystko po to, by oso-
by z niepełnosprawnościami, które są „klientami” warsztatów mogły 
czuć się w nich lepiej, a prowadzona terapia – przynosić lepsze efekty. 

Podmiot został aż pięciokrotnie wyróżniony znakiem Mazowieckiej Marki 
Ekonomii Społecznej w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 r.
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FiLia wtz ksnaw w górze kaLwarii:
 ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria
 502 991 994
 wtzpiaseczno@ksnaw.pl

gaLeria przy rynku im. zoFii BiernaCkiej
 ul. ks. Sajny 4, 05-530 Góra Kalwaria
 504 075 444
 wtzpiaseczno@ksnaw.pl 
 www.wtz.piaseczno.pl
 facebook.com/wutezet

Instytucja wspierająca: podmiot prowadzący  –  Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

proFiL działaLnośCi:

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Pracownie w Piasecznie
 • gospodarstwa domowego 
 • introligatorska
 • ogrodnicza
 • technik zdobniczych
 • ceramiczna
 • rękodzieła artystycznego
 • komputerowo-administracyjna

 

warsztat terapii zajęCiowej 
katoLiCkiego stowarzyszenia 
niepełnosprawnyCh 
arChidieCezji warszawskiej  
w piaseCznie 
i FiLia wtz w górze kaLwarii

ul. Modrzewiowa 2, 05-501 Piaseczno
22 750 09 71 
22 750 09 71
wtzpiaseczno@ksnaw.pl

Pracownie w Górze Kalwarii
 • umiejętności życiowych
 • umiejętności społeczno-zawodowych
 • arteterapii i stymulacji rozwoju
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opis działaLnośCi:

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej w Piasecznie funkcjonuje od 1996 roku. Od 2013 roku prowadzi także filię 
wtz w Górze Kalwarii oraz galerię prac swoich podopiecznych.

Jako ośrodek dziennego pobytu oferuje rehabilitację społeczną i zawodową oraz komplek-
sowe wsparcie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Terapia 
prowadzona pod kierunkiem doświadczonych instruktorów odbywa się w dziesięciu pra-
cowniach: introligatorskiej, rękodzieła artystycznego, ceramicznej, technik zdobniczych, 
ogrodniczej, gospodarstwa domowego, komputerowej, arteterapii i stymulacji rozwoju, 
umiejętności życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Obejmuje ona różne sfe-
ry funkcjonowania: zaradność osobistą, samodzielność społeczną, umiejętność komuniko-
wania się i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz różnego rodzaju sprawności psycho-
fizyczne potrzebne w pracy zawodowej. W warsztatach odbywają się także zajęcia z psy-
chologiem, doradcą zawodowym, trenerem pracy oraz rehabilitantem. 

Warsztat stwarza szansę rozwoju szczególnie tym osobom niepełnosprawnym, które po 
ukończeniu szkoły zamierzają dalej rozwijać swoje umiejętności, a nie są jeszcze przygoto-
wane do podjęcia zatrudnienia. Placówka kieruje swoją ofertę również do tych osób z nie-
pełnosprawnościami, którzy od wielu lat przebywają w domu, izolują się od innych i które 
wycofały się  z życia społecznego. 
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Warsztat terapii zajęciowej realizuje programy integracyjne w środowisku lokalnym  
i podejmuje działania z zakresu aktywizacji zawodowej, organizując np. praktyki oraz staże 
zawodowe u lokalnych pracodawców. Elementem aktywizacji są także wyjazdy do teatru, 
kina, na mecze piłkarskie, a także cykliczne wyjazdy szkoleniowe. 

Działalność WTZ KSNAW w Piasecznie finansowana jest ze środków PFRON, Powiatu Pia-
seczyńskiego, Gminy Piaseczno, a także innych dostępnych źródeł przewidzianych pra-
wem. Dzięki współpracy z gminą Piaseczno, w ramach działań prowadzonych przez WTZ 
KSNAW  powstał m.in. Klub Środowiskowy „Jesteśmy”, w którym dwa razy w tygodniu  
w sali udostępnionej przez Przystanek Kultura w Piasecznie odbywają się zajęcia aktywiza-
cyjne dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które na co dzień 
nie uczestniczą w terapii prowadzonej przez placówkę. 

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym, WTZ KSNAW w Piasecznie organizuje sze-
reg imprez m.in. dni otwarte w ośrodku połączone z kiermaszami świątecznymi. Najwięk-
szą i wymagającą najwięcej zaangażowania imprezą jest jednak tworzone corocznie przy 
wsparciu Gminy Piaseczno Miasteczko Integracyjne. Jest to przyjazna przestrzeń, w któ-
rej osoby niepełnosprawne i ich rodziny, znajomi oraz inne osoby ze środowiska lokalne-
go mogą spotkać się przy kawie, czy przy grillu oraz spędzić miło czas. Osoby odwiedza-
jące park miejski w tym dniu (podczas Pikniku Rodzinnego) mają okazję zapoznać 
się z unikatowym rękodziełem osób niepełnosprawnych, nabyć ręcznie robione  
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świece, ceramiczne naczynia czy ozdobne szkatułki, 
wspomagając tym samym proces rehabilitacji ich twór-
ców. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzysze-
nia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
prowadzi w Górze Kalwarii „Galerię przy Rynku” im. 
Zofii Biernackiej prowadzoną przez WTZ. W tym roku 
teren przy ul. ks. Z. Sajny 4, gdzie galeria ma siedzibę, 
wzbogacił się o pięknie zagospodarowany park, który 
został sfinansowany ze środków unijnych jako jeden  
z projektów realizowanych w ramach tzw. budżetu 
obywatelskiego pod hasłem „Zielona Góra Kalwaria”. 
Projekt rewitalizacji terenu przylegającego do wtz-u  
i oddanie go pod opiekę osobom z niepełnosprawno-
ściami, to pomysł kadry warsztatu.

Podmiot został trzykrotnie wyróżniony znakiem 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w 2018, 2019  
i 2020 r.
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Instytucja wspierająca: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 

proFiL działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
 Pracownie:
 • krawiecka i rękodzieła artystycznego
 • multimedialna
 • plastyczno-florystyczna

opis działaLnośCi:
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, koncentrując swoją działalność głównie na pomocy osobom z niepełnosprawno-
ściami oraz ich rodzinom, które nie radzą sobie z sytuacją ekonomiczną społeczną, zawo-
dową czy zdrowotną.

Stowarzyszenie prowadzi w Świeszewie warsztaty terapii zajęciowej działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych w obszarze ich rehabilitacji oraz adaptacji zawodowej. Proces ten 
jest realizowany poprzez kształcenie i rozwijanie u nich nawyków radzenia sobie z codzien-
nymi czynnościami życiowymi oraz nabywanie podstawowych i specjalistycznych umiejęt-
ności, które w końcowym efekcie powinny im umożliwić uczestnictwo w szkoleniu zawodo-
wym lub podjęcie pracy. Stowarzyszenie zatrudnia zespół specjalistów, którzy odpowiadają 
za proces rehabilitacji tych osób oraz ich przygotowanie do wyjścia na otwarty rynek pracy. 

Współpracuje w tym celu z różnego rodzaju zakładami produkcyjnymi i firmami. Po tym 
względem zresztą, to placówka wyjątkowa. Mało którym warsztatom, które zajmują się re-
integracją zawodową i społeczną udaje się z powodzeniem, prawie z roku na rok, tak sku-
tecznie aktywizować osoby z niepełnosprawnościami. W tym roku, dzięki warsztatom, za-
trudnienie na otwartym rynku pracy znalazły 4 osoby. Byłoby ich jeszcze więcej, bo swoje 
pierwsze kroki ku samodzielności zawodowej i społecznej podjęło aż 10 osób, ale szyki po-
krzyżowała pandemia. 

Te sukcesy to wynik dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem, asymilacji społecznej  
i wyjściu „do ludzi”. W Świeszewie po prostu stawia się na szeroką aktywizację społeczną  

warsztaty terapii zajęCiowej 
przy stowarzyszeniu wsparCia 
społeCznego w świeszewie

Świeszewo 8, 06-150 Świercze
664 475 844, 531 981 737
wtzswieszewo@o2.pl
www.wtzswsjanpol.pl 
facebook.com/WTZSWIESZEWO

 • muzyczno-teatralna
 • ogrodniczo-techniczna
 • gospodarstwa domowego
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i ta taktyka przynosi efekty. Codziennie 40 uczestników z 3 powiatów (pułtuskiego, nowo-
dworskiego i płońskiego) aktywnie uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno- zawodo-
wej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sześciu pracowniach: krawieckiej, multimedial-
nej, muzyczno-teatralnej, ogrodniczo-przyrodniczej, plastycznej oraz pracowni gospodar-
stwa domowego. A każdy z uczestników objęty jest indywidualnym programem rehabilita-
cji i terapii, opracowanym przez zespół specjalistów.

Kadra warsztatów pomaga również podopiecznym warsztatów załatwiać sprawy urzędowe 
(w urzędach pomocy społecznej i w ZUS-ie), umawiać wizyty u lekarzy-specjalistów, komple-
tować dokumentację medyczną niezbędną do otrzymania renty czy zasiłku. Udziela wspar-
cia w sprawie dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Od lipca 2018 r. przy świeszewskim wtz-cie działa również Klub Absolwenta, do którego 
przynależność zadeklarowało 36 osób. Są to byli uczestnicy warsztatów, którzy podjęli za-
trudnienie oraz osoby oczekujące w kolejce na przyjęcie do wtz.

W świeszewskiej placówce, wszelkie podejmowane działania ukierunkowane są na tworze-
nie warunków do fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepelnosprawnościami. Stawia 
się na wyrównanie szans oraz zapewnienie im godnego i należytego miejsca w społeczeń-
stwie. To trudna i czasami wręcz pozytywistyczna praca, która jednak przy konsekwentnym 
podejściu przynosi efekty. Zmiana nasta-
wienia do osoby niepełnosprawnej, na-
uka samodzielności, organizacji pracy  
i czasu wolnego, jak również rozwój za-
interesowań uczestników warsztatów to 
dla wielu z nich szansa na normalne ży-
cie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Podmiot został trzykrotnie wyróżniony 
znakiem Mazowieckiej Marki Ekonomii 
Społecznej (w latach 2017, 2018 
i 2020 r.)
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Instytucja wspierająca: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 

proFiL działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 Pracownie: 
 • ogrodnicza
 • komputerowa
 • rzemiosł różnych
 • krawiecka

opis działaLnośCi:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie istnieją od 2000 roku. Zajmują się rehabilitacją 
społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami, ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z terenu miasta, gminy i powiatu Gostynin. Uczestnicy warszta-
tów przechodzą terapię w 8 pracowniach tematycznych: ogrodniczej, komputerowej, rze-
miosł różnych, krawieckiej, stolarskiej, lalkarsko-muzycznej, artystycznej i rehabilitacyjnej.

Oprócz zajęć o charakterze zawodowym, ważnym elementem działalności warsztatów 
jest prowadzona w szerokim zakresie rehabilitacja społeczna. Są to zajęcia integracyjne, 
wycieczki, pikniki, grille, dyskoteki i zabawy, wyjścia do kina i teatru. 

Warsztaty posiadają również pracownię rehabilitacyjną, w której prowadzone są zajęcia 
rehabilitacyjne dla uczestników oraz zabiegi fizykalne. W ramach hydroterapii organizo-
wane są także wyjazdy na basen. 

Gostynińskie warsztaty terapii zajęciowej są dla ich uczestników jedyną „furtką” ku nor-
malnemu życiu, miejscem w którym mogą oni realizować swoje pasje i marzenia. Pro-
wadzona w nich  terapia pomaga osobom z niepełnosprawnościami w radzeniu sobie  
z codziennym życiem oraz stwarza możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej  
w celu nabycia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Jest to także efek-
tywna pomoc w likwidowaniu barier i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. 

warsztaty terapii zajęCiowej 
przy rzymskokatoLiCkiej paraFii 
pw. św. marCina w gostyninie

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin
 24 235 79 79 
 warsztatygost@wp.pl
 www.wtz.wgostyninie.pl
 facebook.com/wtzgostynin

 • stolarska
 • lalkarsko-muzyczna
 • artystyczna
 • rehabilitacyjna



49

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gostyninie współ-
pracują z różnego rodzaju instytucjami, firmami 
i ośrodkami kulturalnymi. Kilka razy w roku bio-
rą udział w kiermaszach, na których oferują do 
sprzedaży swoje wyroby rękodzielnicze. Organi-
zowane są one w kościołach i urzędach, gdzie cie-
szą się sporą popularnością. Są to ozdoby wielka-
nocne i bożonarodzeniowe, stroiki, bombki i cho-
inki, pisanki i kartki okolicznościowe oraz orygi-
nalne zegary na ścianę. Pozyskane w ten sposób 
środki przeznaczane są na wydatki związane z in-
tegracją społeczną uczestników warsztatów.

Uczestnicy warsztatów biorą także udział w różnego rodzaju formach rehabilitacji za-
wodowej i społecznej, które rozwijają ich umiejętności, poprawiają samoocenę i uczą 
współpracy. Pozwala to rozwijać ich kompetencje społeczne, uczy poznawania zasad za-
chowania w miejscach publicznych, rozwija wrażliwość i empatię, a co najważniejsze 
– pozwala nabyć umiejętności pracy w grupie, tak potrzebnej w późniejszym samodziel-
nym funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy.
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W placówce czuć nie tylko dobrą atmosferę, ale i gospodarską rękę. W ostatnim 
roku pracownie terapeutyczne wzbogaciły się o nowy sprzęt, a w ogrodzie wyrosła so-
lidna drewniana wiata, z której uczestnicy warsztatów będą korzystać w czasie niepogo-
dy. Będzie można spokojnie rozpalić grilla i pobyć we własnym gronie, bez obaw, że kapry-
śna aura przeszkodzi w zajęciach na świeżym powietrzu. Dzięki zakupionemu do pracow-
ni komputerowej laserowemu ploterowi, uczestnicy warsztatów mogą grawerować naj-
różniejsze wyroby drewniane: przedmioty rękodzieła artystycznego, pamiątki oraz ozdoby, 
wykonywać w drewnie wspaniałe inkrustacje i intarsje. Maszynka do wykrojników Sizzix, 
przy pomocy której można wycinać i wytłaczać różnego rodzaju wzory, która z kolei znala-
zła się na wyposażeniu pracowni artystycznej, chociaż nie dysponuje tak zaawansowaną 
technologią jak laser, pozwala robić prawdziwe cudeńka, będące elementami dekoracyj-
nymi opakowań na prezenty i słodycze. W rękach podopiecznych pracowni powstają dzię-
ki temu prawdziwe dzieła sztuki. O nowe narzędzia do obróbki drewna wzbogaciła się rów-
nież pracownia stolarska. I bardzo dobrze, bo zamówień ma sporo, a pod fachowym okiem 
instruktora pracowni, stare drewniane meble  –  poddawane renowacji   –  zyskują nowe 
życie. W planach gostynińskiego wtz-u na ten rok jest również kompleksowa moderniza-
cja zaplecza sanitarnego placówki. Warsztaty zostaną wyposażone w nowoczesne łazienki, 
oddzielne dla kobiet i mężczyzn. Będzie również dodatkowa łazienka dla kadry warsztatów.
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Prawdziwym tegorocznym hitem warsztatów w Gosty-
ninie jest całkiem nowa seria zabawek miękkich, szytych  
z różnego rodzaju tkanin i wypychanych watą, ścinka-
mi lub watoliną  –  w formie charakterystycznych, lek-
ko „przerysowanych postaci” myszek i zajączków. To pro-
dukt pracowni krawieckiej, który ma szansę stać się no-
wym znakiem firmowym gostynińskich niepełnospraw-
nych. Są nie tylko piękne, ale i niesłychanie… sympatycz-
ne. Trudno się nie uśmiechnąć na ich widok. Jeśli jesz-
cze do tego ziszczą się marzenia kierownictwa warszta-
tów związane z przejęciem dodatkowych pomieszczeń  
w budynku PCPR-u, w którym warsztaty mają siedzibę, to 
rok 2020  –  mimo pandemii  –  będzie mogło uznać za 
naprawdę udany.

Podmiot został czterokrotnie wyróżniony znakiem Ma-
zowieckiej Marki Ekonomii Społecznej (w latach 2017, 
2018, 2019 i 2020 r.)
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opis działaLnośCi:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Miasta Sie-
dlce powołaną do realizacji zadań samorządu gminnego i powiatowego w zakresie po-
mocy społecznej, wspierania rodziny, różnego rodzaju świadczeń  i systemu pieczy za-
stępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność ośrodka jest 
finansowana ze środków budżetu miasta oraz państwa. 

Głównym celem działalności ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycię-
żania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jak również zapobieganie trudnym sytuacjom 
życiowym przez działania profilaktyczne, głównie pracę socjalną, poradnictwo i inter-
wencję kryzysową. Zadania te określa szczegółowo Ustawa o pomocy społecznej. Jed-
nym z nich są usługi opiekuńcze, świadczenie przysługujące osobom, które z powodu 
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, same będąc tej pomo-
cy pozbawione. W zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawny-
mi ośrodek aktywnie współpracuje z podmiotem ekonomii społecznej – Siedlecką Spół-
dzielnią Socjalną Caritas, która od 2019 roku jest realizatorem, tego typu usług, na zle-
cenie miasta. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, polega głównie 
na pomocy osobie potrzebującej w utrzymywaniu higieny osobistej, czystości i porządku  
w mieszkaniu. A także robieniu niezbędnych zakupów, przygotowywaniu posiłków, po-
mocy w załatwianiu praw urzędowych i zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach prowadzi również Środowiskowy Dom 
Samopomocy będący ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nie-
pełnosprawnością intelektualną. Osoby te, w wyniku upośledzenia niektórych funk-
cji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku 
rodzinnym i społecznym. Prowadzone dla podopiecznych ŚDS zajęcia terapeutyczne 
mają na celu podtrzymywanie i stymulowanie ich czynności samoobsługowych, zarad-
ności życia codziennego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. ŚDS świadczy tak-
że usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów „samoobsługi” z zakresu  
umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu i utrzymywaniu zdolności 

miejski ośrodek  
pomoCy rodzinie  
w siedLCaCh

ul. Henryka Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
25 794 30 01
sekretariat@mopr.siedlce.pl
www.mopr.siedlce.pl
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do codziennego  funkcjonowania w życiu 
społecznym. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Siedlcach to nie tylko pozy-
tywny przykład jednostki samorządowej 
właściwie wykonującej powierzone jej za-
dania, ale również przykład jak powinno 
się współpracować ze środowiskiem lo-
kalnym i przeciwdziałać wykluczeniu spo-
łecznemu.

Podmiot został wyróżniony znakiem 
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 
w 2020 r. po raz pierwszy.

ul. Henryka Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
25 794 30 01
sekretariat@mopr.siedlce.pl
www.mopr.siedlce.pl
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notatki
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www.es.mcps-efs.pl

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu



58


