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Wprowadzenie 
 
 
Niniejszym oddajemy w Państwa ręce jako inspirację zbiór wyselekcjonowanych dobrych praktyk 

z zakresu ekonomii społecznej. Kilka z prezentowanych praktyk jest jeszcze na początku drogi do 

uzyskania pełnego miana podmiotu ekonomii społecznej. Dość szczegółowo sporządzony opis 

każdej praktyki ma pomóc Państwu w zakładaniu podmiotów ekonomii społecznej. Niniejszy 

katalog dobrych praktyk nie ma na celu zachęcania do kopiowania powyższych rozwiązań a ma 

inspirować do wypracowywania indywidualnych koncepcji podmiotów ekonomii społecznej. 

 

 

Antoni Sobolewski 
 

Wiceprezes CPT 
 



 

1. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin- Jomsborg – 
Vineta 

 
 
Kontekst powstania i historia 
 
Wolin, choć mieści się niedaleko wybrzeża przez lata był miastem rzadko odwiedzanym przez 

turystów. Był postrzegany raczej jako miejscowość, przez którą przejeżdża się jadąc nad morze. 

Pracy w Wolinie jest niewiele, większość mieszkańców zarabia na życie tylko podczas sezonu 

letniego prowadząc budki z małą gastronomią lub pamiątkami w Międzyzdrojach czy Dziwnowie. 

Zastała przez lata społeczność zaściankowego Wolina odżyła, kiedy na terenie wyspy powstał 

średniowieczny skansen. Wszystko zaczęło się kiedy w czerwcu 2003 roku swoją działalność 

zarejestrowało Stowarzyszenie Słowian i Wikingów. Stworzyli je pasjonaci średniowiecznych 

rekonstrukcji historycznych. Na czele stanął Wojciech Celiński, emerytowany strażak. Członkowie 

stowarzyszenia jeździli po świecie na różne festiwale. Tam podpatrywali skanseny, imprezy, które są 

organizowane. W końcu zamarzyli, żeby coś takiego stworzyć u siebie, w Wolinie. Pomysł nie był 

całkowicie nowy ponieważ już w latach 60-tych profesor Władysław Filipowiak chciał by na wyspie 

powstał skansen etnologiczno – etnograficzny. Wtedy jednak się nie udało. Członkowie 

stowarzyszenia postanowili koncepcję zmodyfikować i zbudować centrum Słowian i Wikingów 

z prawdziwego zdarzenia. Chcieli w ten sposób rozbudzić ospałe miasteczko i wypromować je 

w kraju. Do budowy musieli się przygotować. Brali udział w organizowanych w całej Europie 

warsztatach z krycia trzciną, sposobu średniowiecznego budownictwa, garncarstwa czy garbowania 

skór. Jeździli też na pokazy, organizowali szkolenia i odwiedzali szkoły żeby na skansen zarobić. 

Projekt opracował dr Błażej Stanisławski. W styczniu 2004 roku dostali pozwolenie na budowę. 

Prace ruszyły od razu. Pierwsze budynki postawili z własnych środków. Nie było łatwo, bo pieniędzy 

brakowało a władze nie dawały wsparcia. Jednak z czasem coraz więcej firm, organizacji a także 

samorząd i ministerstwo kultury włączyło się w budowę. Dziś w skansenie znajdują się 23 budynki 

– w tym chaty i fortyfikacje. W przypominającym średniowieczne miasteczko skansenie festiwale 

od pięciu lat odbywa się coroczny festiwal Słowian i Wikingów, który przyciąga dziesiątki tysięcy 

turystów z całego świata.  

 

Działania i cele 

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie gminy i miasta Wolin. Wspiera walory historyczne 



miejsca, działa na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej przez tworzenie pól namiotowych i 

szlaków. Wikingowie i Słowianie chcą też wzbudzić w mieszkańcach przywiązanie i identyfikację z 

miejscem, w którym żyją. W wiadomo, że w przypadku, kiedy nic się nie dzieje identyfikować się 

trudno.  

Pierwszym pomysłem był festiwal. W ciągu kilku lat zyskał miano największej i najbardziej 

klimatycznej imprezy rekonstrukcyjnej w Europie. Co roku przez kilka letnich dni Wolin oblegają 

dziesiątki tysięcy turystów (w tym roku było to ponad 35 tys. zwiedzających z całego świata). 

Z każdym sezonem chętnych do poznania średniowiecznego sposobu życia jest coraz więcej. 

Podczas festiwalu możemy oglądać widowiskowe bitwy, zjeść tradycyjne potrawy jakimi żywiły się 

wczesnośredniowieczne luby, popatrzeć i kupić gliniane garnki, ręcznie kutą broń czy ubrania 

z prawdziwej skóry. W tym krótkim czasie możemy przenieść się do świata, który dawno umarł, 

poznać historię, obyczaje i ludzi z całego kontynentu. W tym roku Wolin odwiedzili goście 

z Niemiec, Białorusi, Litwy, Rosji, Włoch a nawet Wietnamu.  

Po sukcesie festiwalu Stowarzyszenie zdecydowało się rozszerzyć swoją ofertę. Teraz w wolińskim 

skansenie odbywa się aż kilkanaście różnych imprezy. Wśród nich są warsztaty eksperymentalne, 

podczas których wszyscy chętni mogą zapoznać się z ginącymi zawodami, nauczyć się tkactwa, 

farbiarstwa, ciesielstwa czy snycerki. Ze szkoleń chętnie korzystają mieszkańcy Wolina, którzy przez 

zdobywanie nowych umiejętności mogą znaleźć sposób na zarobek.  

Skansen nie śpi też zimą. W grudniu co roku odbywa się impreza „Żyć jak 1000 lat temu” podczas 

której uczestnicy starają się wiernie odtworzyć średniowieczne sposoby na przetrwanie. Chodzą 

w skórach, pracują nad różnymi rzemiosłami, ogrzewają chaty paleniskiem, wspólnie śpiewają. 

Nie maja telefonów komórkowych ani komputerów.  

W skansenie odbywają się też sesje naukowe, spotkania archeologów i badaczy historii. 

 

Sukcesy i dalszy rozwój 

Dzięki działalności stowarzyszenia Wolin stanął na nogi. Liczba turystów odwiedzających Festiwal 

Słowian i Wikingów zwiększa się z roku na rok. Z początkowego tysiąca przyjezdnych w 2009 roku 

zrobiło się ponad 30 tysięcy. Wypracowana marka procentuje nie tylko w liczbie odwiedzających 

skansen ale także w sponsorach, których z roku na rok jest więcej. Dzięki promocji udało się też 

pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Urzędu Marszałkowskiego.  

Skansen cały czas się rozbudowuje. W najbliższym czasie w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie 

ma obok skansenu, na małej wysepce na rzece Dziwnie powstać schronisko młodzieżowe w 

kształcie odwróconej łodzi. Będą tam nie tylko mieszkać turyści ale też będą organizowane 



warsztaty edukacyjne. Ma też powstać lokal gastronomiczny, wzorowany na średniowiecznych 

karczmach oraz budynek sanitarny.  

 

 

 

Pieniądze  

Mimo początkowych trudności od kilku lat skansen zaczął sam na siebie zarabiać. Płacą turyści 

i uczestnicy, co daje możliwość organizacji kolejnych imprez. Za warsztaty i lekcje edukacyjne płacą 

szkoły. Co roku 100 tys zł daje zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Co roku też 

Stowarzyszeniu udaje się uzyskać wsparcie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Resztę pieniędzy dają sponsorzy prywatni. Problem jest jedynie z gminą Wolin, która do Festiwalu 

dopłacać nie chce.  

 

Dane kontaktowe 

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów 

Wolin- Jomsborg- Vineta 

ul. Graniczna 2 

72 – 510 Wolin 

e- mail stowarzyszenie@jomsborg-vineta.com 

tel/fax 0 91 326 07 41 

strona internetowa: www.jomsborg-vineta.com 



 

2. Spółdzielnia Socjalna Rega w Świdwinie 
 

Kontekst powstania i historia 

Rega jest jedyną działającą obecnie spółdzielnią socjalną w województwie zachodniopomorskim. 

Jak sami określają członkowie Regi, powstała ona przez przypadek. W 2007 roku kilku bezrobotnych 

mężczyzn ze Świdwina zostało zaproszonych na spotkanie do Urzędu Pracy. Przyszli też mieszkający 

w okolicy Romowie, którzy mieli pomysł by założyć spółdzielnię socjalną. Jednak świdwinianie nie 

byli zainteresowani. Dopiero po kilku tygodniach jeden z bezrobotnych, Czesław Dobrowolski zaczął 

szukać informacji o tym, czym właściwie jest spółdzielnia socjalna i co można dzięki niej osiągnąć. 

Znalazł trochę informacji w internecie, zadzwonił do kilku spółdzielni w kraju z prośbą o radę. W 

końcu stwierdził, że pomysł nie jest zły. Zwołał czterech kolegów i zdecydowali, że zakładają 

spółdzielnię. Zdecydowali, że będzie się zajmowała usługami budowlanymi, bo wszyscy panowie 

mieli w tej branży już doświadczenie. Dostali z urzędu pracy dofinansowanie wysokości 35 tys zł, za 

co kupili samochód, agregat do tynków i niezbędne narzędzia. W grudniu 2007 roku spółdzielnia 

została zarejestrowana i rozpoczęła swoją działalność.  

 

Działania i cele 

Poszukiwanie klientów zaczęło się od rozwieszania ogłoszeń na słupach, publikowania ich 

w gazetach oraz internecie. Dodatkowo rozpuścili wici wśród znajomych i dalej jakoś poszło. 

Na robocie się znają, ceny mają konkurencyjne, więc i z klientami nie ma problemu.  

Ekipa budowlana działa na terenie województwa zachodniopomorskiego. Biorą udział 

w przetargach, wykonują prace dla wojska, dużych firm oraz osób prywatnych. Kładą tynki, kafle, 

przeprowadzają gruntowne remonty pomieszczeń, potrafią murować, malować montować 

urządzenia sanitarne. Ponieważ przed powstaniem Regi wszyscy byli długotrwale bezrobotni praca 

jest dla nich nie tylko sposobem na zarobek i utrzymanie rodziny ale także daje im możliwość 

aktywności, robienia czegoś, wyjścia z zastoju.  

 

Sukcesy i dalszy rozwój 

Na swój największy sukces Rega uznaje fakt, że w 20008 roku, czyli w pierwszym roku swojej 

działalności udało im się wygrać siedem przetargów i w rocznym rozliczeniu wyszli na plus. Nie 

zarobili kokosów ale zawsze coś. I przede wszystkim do pracy się wzięli, ubezpieczenie mają 



i zarabiają na swoją emeryturę. Ponieważ w związku z kryzysem liczba klientów spadła w planach 

mają rozszerzenie działalności o kolejne usługi. Konkretnych planów jeszcze nie mają ale od 

nowego roku zaczynają intensywne planowanie.  

 

Pieniądze 

Ponieważ przyszli członkowie spółdzielni nie mieli kapitału, żeby rozpocząć własną działalność 

udało im się pozyskać fundusze z urzędu pracy. Na start 35 tys. zł, czyli po 7 tys. na osobę. Kupili za 

to potrzebne na start narzędzia. W 2008 roku pieniądze się zwróciły. Po zapłaceniu podatku 

i wszystkich składek członkowie mieli jeszcze pieniądze w kieszeni. Rok 2009 był już nieco gorszy, z 

14 przetargów nie udało im się wygrać żadnego. Ale jak mówią mają też klientów indywidualnych, 

którzy pozwalają im zarobić. Mimo chwilowego dołka Rega się nie załamuje. Czesław Dobrowolski 

wierzy, że raz jest lepiej a raz gorzej i, że po stratnym roku nastąpi lepszy, zwłaszcza, że gospodarka 

zaczyna się podnosić. 

 

Dane kontaktowe 

Spółdzielnia Socjalna Rega 

ul. Kołobrzeska 32 lok. 1 

78-300 Świdwin  

tel. 662 612 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Warsztat Terapii Zajęciowej Szczecin – Płonia – w drodze do 
ekonomii społecznej 

 

Kontekst powstania i historia 

Warsztat Terapii Zajęciowej został w 1997 roku stworzony przez władze miasta Szczecina. Działał 

przy różnych organizacjach miejskich, m. in. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W 2003 roku 

prowadzenie WTZ- u przejęło powołane trzy lata wcześniej Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju 

Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych. Warsztat udało się przejąć z całym 

budynkiem i kadrą. Obecnie do Warsztatu uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 

fizycznie. Stowarzyszenia pracuje z ludźmi dorosłymi o różnym stopniu niepełnosprawności. 

Głównym zadaniem WTZ- u jest przygotowanie tych ludzi do pracy zarówno w zakładach pracy 

chronionej jak i na wolnym rynku oraz pomoc w osiągnięciu choćby względnej samodzielności. 

 

Działania i cele 

Szczeciński WTZ działa na dwóch płaszczyznach – rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach 

tej pierwszej niepełnosprawni uczą się zawodu. Mają do dyspozycji 10 pracowni, w których 

doskonalą się m. in. w poligrafii, robieniu witraży, wyrobie ceramiki, mebli, pamiątek, wikliny. 

W każdej pracowni jest pięć osób i instruktor, który jest zarazem opiekunem grupy i prowadzi 

rehabilitację społeczną. Uczy podstawowych czynności, które pomagają niepełnosprawnym 

w drodze do samodzielności. Pokazują jak podróżować komunikacją miejską, jak zachować się 

w urzędach, w muzeum, na poczcie czy w sklepie. Prowadzą treningi ekonomiczne, gdzie 

podopieczni poznają wartość pieniądza i pracy, uczą się gospodarować gotówką, obsługiwać 

bankomat. Poza tym w ramach rehabilitacji społeczną powadzone są też kółka zainteresowań – 

teatralne, fotograficzne, muzyczne, dziennikarskie oraz traperskie (rajdowe). Główne cele 

Warsztatu to aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, tworzenie dla nich warunków do 

pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju, szkolenie nie tylko samych 

niepełnosprawnych ale także ich rodzin, edukacja społeczna.  

 

Sukcesy i dalszy rozwój 

Mieszczący się w Płoni WTZ jest w pełni zorganizowane. Posiada własne budynki, wykwalifikowaną 

kadrę oraz środki transportu takie jak mikrobus i autobus, którymi dowożona są na zajęcia osoby 



nie mające możliwości samodzielnego dojazdu. Jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia WTZ 

osiągnął już poziom rozwoju, który na razie nie wymaga dalszych prac. Za swój największy sukces 

uważają to, że w ciągu pięciu lat aż 25 osób znalazło pracę, wyszło z WTZ- u i zaczęło życie na 

własny rachunek. Są też sukcesy w ramach rehabilitacji społecznej. Dzięki ciężkiej pracy 

niepełnosprawni osiągają sukcesy w zawodach sportowych, na konkursach muzycznych.  

 

Pieniądze 

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowy jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz z pieniędzy gminy. PFRON daje 90% czyli ok. 800 tys. Pozostałą część 

dokłada miasto Szczecin. 

 

Dane kontaktowe 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

ul. Przyszłości 21 

70-893 Szczecin 

tel. +48 91 4622090 

fax. +48 91 4622072 w.113  



4. Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie 
 

Kontekst powstania i historia 

Przez lata niewielkie Korytowo koło Choszczna tętniło życiem. Była tam ferma, gdzie hodowano 

ponad tysiąc krów, ośrodek kultury, szkoła, przedszkole, biblioteka a nawet zespół muzyczny, który 

odnosił sukcesy w całej Polsce. Po transformacji ustrojowej zlikwidowano PGR. Większość 

mieszkańców straciła pracę. Byli pracownicy PGR-u nie mieli wykształcenia ani pomysłu jak 

zaistnieć w rzeczywistości kapitalistycznej. Funkcjonowali głównie dzięki wysokim rekompensatom 

przyznanym po likwidacji Gospodarstw Rolnych. Zniknęły ośrodki kultury, które wcześniej 

umożliwiały dzieciom i młodzieży rozwój i edukację. Została tylko mała szkoła. W 1995 roku 

bezrobocie w Korytowie wynosiło 60 procent. Do szkoły chodziła tylko część dzieci, na studia 

zdecydowały się tylko trzy osoby z całej wsi. Wtedy do wioski liczącej ok. tysiąca mieszkańców 

przyjechał ksiądz Sławomir Kokorzycki. Postanowił pomóc mieszkańcom, zwłaszcza tym młodym, 

stanąć na nogi. Nie było łatwo. Ludzie długotrwale bezrobotni, zastali, zniechęceni brakiem 

perspektyw byli nie lada wyzwaniem. 

Jednak księdzu udało się zaangażować mieszkańców do wspólnej pracy. Za symboliczną kwotę 

odkupił od władz Choszczna stare zabudowania popegeerowskie i tam postanowił stworzyć 

Ośrodek Wspierania Rodziny. Dzięki pomocy Agencji Nieruchomości Rolnych (wtedy Agencja 

Własności Rolnej Skarbu Państwa) i pracy samych mieszkańców wsi udało się odremontować 

budynki. Dziś w pomieszczeniach gospodarczych jest świetlica i baza noclegowa dla kolonistów. 

Oficjalnie OWR powstał 6 czerwca 1998 roku. Wtedy to powstał program „Wspieranie działań na 

rzecz dzieci i młodzieży z terenów gdzie funkcjonowały PGR-y.”. Korytowo się załapało.  

Pomysł z OWR okazał się trafiony. Młodzi mają na miejscu zaplecze oświatowo- kulturalne co 

pozwala im nie tylko rozwijać się, twórczo spędzać wolny czas ale także oszczędzić na dojazdach do 

oddalonego o ok. 12 km. Choszczna.  

 

Działania i cele 

Ośrodek Wspierania Rodziny działa na kilku płaszczyznach. Jest to pomoc socjalna, edukacja, 

terapia, poradnictwo prawne, magazyn odzieży używanej. Kuchnia regularnie dożywia wszystkich 

głodnych wydając ok 70 posiłków dziennie. W programie jest tez pomoc medyczna i stwarzanie 

miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. OWR prowadzi noclegownię, ośrodek kolonijny, 

sponsoruje stypendia. Młodzież bierze udział w zajęciach świetlicowych, nieformalnych grupach 



terapeutycznych, zajęciach teatralnych czy warsztatach artystycznych. Największy nacisk ośrodek 

kładzie na pobudzenie świadomości dzieci i młodzież oraz przekonanie ich, że warto się uczyć 

i rozwijać swoje zainteresowania. Poświęcenie uwagi młodzieży wynika przede wszystkim 

z założenia, że to oni mają największą szansę żeby się wybić i jest to zależne od wyborów jakich 

dokonają właśnie na etapie edukacji.  

 

Sukcesy i dalszy rozwój 

Kiedy ksiądz Kokorzycki obejmował parafie w Korytowie bezrobocie sięgało 60 %. dziś oscyluje w 

granicach 30-40% i w większości są to ludzie, którzy bezrobocie wybierają. Do szkoły i na zajęcia 

wyrównawcze do świetlicy OWR chodzi większość dzieci a aż 30 osób wyjechało do innych miast na 

studia. OWR w Korytowie cały czas się rozwija. Od roku pracuje w nim profesjonalna świetliczanka, 

za którą płaci gmina. W jednym z pomieszczeń powstałą pracownia komputerowa, gdzie 

mieszkańcy mogą korzystać z internetu. Codziennie na zajęcia przychodzi ok. 20 dzieci. Jednak na 

młodych parafia nie poprzestaje. Wkrótce w jednym z pomieszczeń gospodarczych ma powstać 

klub seniora. 

 

Pieniądze 

Żeby OWR w Korytowie mógł powstać potrzebny był remont pomieszczeń gospodarczych. 

Kosztował 150 tys. zł i zapłaciła za niego Agencja Nieruchomości Rolnych. Sam ośrodek funkcjonuje 

głównie dzięki darowiznom osób prywatnych ( ok 10- 12 tys. miesięcznie) a ostatnio także gminy. 

Ośrodek wydaje rocznie ok 230 tys. zł. Jednak poza dysponowaniem datkami OWR zarabia na 

siebie głównie dzięki koloniom organizowanym w okresie letnim i zimowych. Z bazy noclegowej 

mogącej pomieścić ok 30 osób jest ok 20 tys. przychodów w sezonie. 

 

Dane kontaktowe 

Ośrodek Wspierania Rodziny Parafialnego Zespołu Caritas w Korytowie 

ul. Kościelna 4a 73- 222 Korytowo 

ksiądz Sławomir Kokorzycki tel. 601 211 922 

strona internetowa: www.korytowo.zp.pl 

 

 



5. Wioska Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim 
 

Historia i idea 

Sierakowo Sławieńskie to niewielka wioska położona w powiecie koszalińskim. Obecnie mieszka w 

niej ok. 200 osób. Wioska leży w rejonie byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych, jednak 

dominowały w niej gospodarstwa indywidualne, które również w dużej mierze upadły po 

przekształceniach systemowych lat 90 tych. Z powodu mało ciekawego położenia wsi (do morza ok. 

30 km co odstrasza plażowiczów, w okolicy żadnego jeziora ani innych naturalnych atrakcji, z dala 

od dróg, z brakiem obiektów, które można zwiedzić a autobus dojeżdża dwa razy dziennie) wioska 

zaczęła podupadać a bezrobocie rosnąć. Ci, którzy nie dojeżdżali do pracy do większych 

miejscowości nie mieli możliwości znalezienia sobie zajęcia.  

Pomysł utworzenia wioski hobbitów powstał w 1999 roku, kiedy odbywały się prace nad 

aktualizacją strategii rozwoju gminy Sianów. Kiedy zespół zajmujący się strategią zaczął szukać 

czegoś, co gminę wyróżni dr Wacław Idziak z Politechniki Koszalińskiej wpadł na pomysł, że warto 

wykorzystać położenie Sierakowa Sławieńskiego, które otoczone lasami przypomina krainę, w 

której w książce J.R.R Tolkiena żyli hobbici. Tak narodził się pomysł stworzenia wioski tematycznej. 

Wioska tematyczna to taka organizacja, w której mieszkańcy zrzeszeni na jednym terenie decydują 

się pracować w określony, wspólny sposób, tworząc w ten sposób profil swojej wioski. Wszystko 

zaczęło się w szkole. Dyrektorka Mieczysława Juszczyk wraz z radą pedagogiczną, rodzicami 

stworzyła kilka lekcji tematycznych. Dzieciaki szybko złapały bakcyla, zaczęło same składać 

propozycje, myśleć, jak „hobbitowo” ulepszyć, jak zarazić resztę mieszkańców. Były przedstawienia 

w plenerze i wycieczki na premierę filmu nakręconego na podstawie „Władcy Pierścieni”. W szkole 

powstałą też siedziba stowarzyszenia Hobbiton. Udało się zaangażować mieszkańców. Nie od razu 

było łatwo ale w końcu przekonały ich pieniądze, które będą mogli zarobić. I tak w 2000 roku 

Sierakowo Sławieńskie zostało Wioską Hobbitów. 

 

Działania i cele 

Mieszkańcy wioski rozpoczęli swą pracę od wykarczowania pola. Gmina pomogła, dała gwoździe i 

deski. Rozpoczęła się budowa wioski. Na placu stanęły m. in. Domek Hobbita i Wieża Elfów. 

Nieopodal jest też Smocza Jama, Kuźnia Krasnoludów i tajemniczy Las Elfów. Wszystko zrobili 

mieszkańcy. Kiedy już była infrastruktura nadszedł czas na przygotowanie ludzi. Wielu z nich 



musiało się przekwalifikować. Część ukończyła kursy z pedagogiki czy animacji. Dowiedzieli się jak 

organizować gry i zabawy dla dzieci. W 2001 roku odbył się pierwszy Jarmark Hobbitów, który 

sprawił, że wioską zainteresowały się media i okoliczni mieszkańcy. Z czasem narodził się pomysł 

hobbitowej gry terenowej. To miało zachęcić zorganizowane wycieczki do odwiedzania wioski. 

Przygoda zaczyna się na centralnym placu, gdzie uczestnicy poznają zasady, dostają mapę 

i wskazówki. Po drodze czekają na nich mieszkańcy, poprzebierani za hobbitów, elfy i krasnoludy. 

Przekazują im informacje gdzie szukać ukrytych przedmiotów, niezbędnych do skończenia zabawy. 

Na końcu wszyscy odpoczywają w klimatycznej karczmie.  

 

Rozwój i sukcesy  

Na początku stowarzyszenie liczyło kilka osób. Z czasem rozrosło się do pięćdziesięciu. Kiedy 

półtora roku temu szkoła podstawowa z powodu zbyt małe liczby dzieci została zlikwidowana 

członkowie stowarzyszenia założyli własne minifirmy. Do dziś przetrwała największa zatrudniająca 

na stałe 20 osób. Reszta sporadycznie pomaga w organizacji jarmarków, które odbywają się dwa 

razy do roku i gier terenowych. W zeszłym roku wioskę odwiedziło ponad 10 tys. turystów – 

głównie kolonii. Bywały dni, kiedy przez wioskę przewijało się nawet 600 osób. W tym roku 

statystyka będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa. Promocję zapewnia strona internetowa, lokalna 

prasa i poczta pantoflowa. Z każdym rokiem pojawia się coraz więcej imprez. Obecnie jest ich aż 

pięć a jak zapowiadają koordynatorzy projektu, będzie jeszcze więcej. 

 

Pieniądze 

Mieszkańcy Wioski Hobbitów zarabiają sami na siebie. Bilet na grę kosztuje 15 zł od osoby co 

w przeliczeniu na 10 tys. odwiedzających daje sumę 150 tys. zł. Z tych pieniędzy trzeba utrzymać 

infrastrukturę i zadbać choćby o swój strój, bo zasada jest taka, że każdy szyje i konserwuje swojego 

hobbita we własnym zakresie. 

 

Dane Kontaktowe 

Stowarzyszenie Hobbiton 

Sierakowo Sławieńskie 15 

76- 004 Sianów (powiat Koszalin) 

Prezes Stowarzyszenia - mgr Mieczysława Juszczyk tel. 606 122 181 



Kierownik Gry Terenowej "Tam i z powrotem" - Józef Pusz tel. 504 858 640, 508 697 998  

e- mail stowarzyszeniehobbiton@wp.pl 

strona internetowa www.sierakowo.wioskietematyczne.org.pl 

 

6. Muzeum PGR w Bolegorzynie – w stronę ekonomii społecznej 
 
Historia i kontekst powstania 

Wieś Bolegorzyn leży w gminie Ostrowice na trasie Nowe Worowo- Kluczewo w Otulinie 

Drawieńskiego Parku Narodowego. Dziś we wsi mieszka ok 300 mieszkańców. Młodych prawie nie 

ma, bo uciekli do miasta. Przez lata był to dobrze prosperujący PGR, po którym pozostały dziś 

jedynie zabudowania – gospodarskie, mieszkalne i budynek socjalny. Kiedyś mieściła się w nim 

stołówka, przedszkole i świetlica. Po likwidacji PGR-u budynek zaczął niszczeć. W latach 90- tych 

miał w nim powstać zakład krawiecki, jednak z planów nic nie wyszło. W 1998 Rada sołecka 

postanowiła w budynek zainwestować. Sołtys Bożena Kulicz napisała projekt  „Dziedzictwo 

kulturowe na wsi”. Pomysł został optymistycznie przyjęty przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

Bolegorzyn dostał na remont starego budynku 10 tys. zł. Od Fundacji Wspomagania Wsi. Przy 

remoncie pracowali sami mieszkańcy i ludzie oddelegowani z urzędu pracy jako grupa 

interwencyjna. Na dole budynku powstała świetlica. Jest kilka komputerów, mała biblioteczka. 

Mieszkańcy zaczęli się zastanawiać co zrobić z piętrem. Po radę poszli do Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społeczno – Gospodarczych Pojezierza Drawskiego. Tam usłyszeli, że musi to być coś, co sfinansuje 

unia, co będzie służyło wszystkim i będzie nowatorskie. W końcu wspólnymi siłami wpadli na 

pomysł wykorzystania historii i stworzenia muzeum PGR. Po długich przygotowaniach muzeum 

ruszyło w lipcu zeszłego roku. 

 

Działania i cele 

W muzeum możemy dziś obejrzeć wiele eksponatów, które jednym przypominają stare czasy, 

innym pokazują nieznany dotąd świat historii. Nie tylko rolnictwa. Na piętrze dawnego budynku 

socjalnego możemy zobaczyć stare dokumenty, dyplomy, książeczki, liczydło, na którym ówczesne 

księgowe liczyły dochody, sprzęty gospodarskie jak np. sprzęt do ręcznego wyrobu masła czy np. 

golarkę do strzyżenia owiec. Są mapy, maszyny rolnicze, portrety Bieruta, Gierka i Gomułki. 

Są pieczęci PGR a także maszyna służąca do produkcji spirytusu. Eksponaty przychodzą z różnych 



części kraju. To ktoś znajdzie coś w piwnicy, to wygrzebie gdzieś w starociach. Choć w samym 

Muzeum pracują tylko dwie osoby mieszkańcy Bolegorzyna odżyli, odkąd do ich zapomnianej 

wioski, zaczęli przyjeżdżać turyści.  

 

Sukcesy i rozwój 

W ciągu roku muzeum odwiedziło ponad 2 tys. mieszkańców. To więcej niż w ciągu pięciu 

poprzednich lat łącznie. Lokalna prasa promuje oryginalną koncepcję. Przyjeżdżają nawet goście zza 

granicy. Londyński dziennikarz zdecydował się napisać o Bolegorzynie książkę. Dzwonią mieszkańcy 

Ukrainy i innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Chcą przyjechać, zobaczyć, pokazać dzieciom. 

Odwiedził ich nawet minister rolnictwa. Gratulował. 

 

Pieniądze  

Muzeum utrzymuje się głównie dzięki datkom. Jak przyznaje pani sołtys, statystyki finansowe nie są 

jeszcze prowadzone. Nie wiadomo jakie dochody przynosi placówka. Żeby zacząć to skrupulatnie 

rozliczać najpierw musi powstać stowarzyszenie. Bolegorzyn jest na dobrej drodze, jednak przed 

urzędnikami i mieszkańcami pozostało jeszcze kilka formalności. Liczą, że do końca roku sprawa 

będzie załatwiona i będą mogli działać oficjalnie.  

 

Dane kontaktowe  

Muzeum PGR Bolegorzyn 

Sołtys, opiekun muzeum Bożena Kulicz tel. 509 161 331 

strona internetowa www.muzeumpgr-bolegorzyn.neostrada.pl 

 

 

 

 

 

 

 



7. Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia w Stargardzie 
Szczecińskim 

 

Kontekst powstania i historia 

Centralna Kuchnia jest placówką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim To pierwszy w Polsce Zakład Aktywności Zawodowej. 

Powstał 15 sierpnia 2000 roku, jak tylko weszło w życie rozporządzenie, które umożliwiło ZAZ- om 

działalność. Utworzył go Kazimierz Nowicki, dziś przewodniczący zarządu Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim oraz 

wiceprezes zarządu głównego PSOUU. Postanowił stworzyć miejsce, w którym ludzie 

niepełnosprawni umysłowo będą mogli przechodzić rehabilitację zawodową i społeczna, gdzie 

nauczą się funkcjonować w otwartym środowisku i będą mieli szansę na odrobinę samodzielności. 

Zaczęło się od pozyskania obiektu z ówczesnych zasobów Skarbu Państwa. Potem był remont 

i adaptacja na cele gastronomiczne. Jak podkreśla Nowicki z wyborem branży nie było problemu. 

To musiało być coś na co będzie duże zapotrzebowanie, coś co nie tylko pomoże 

niepełnosprawnym ale także przyniesie dochód, bo takie są główne cele ZAZ- ów. Dlatego padło na 

gastronomię. Dzięki wsparciu z PEFRON- u udało się pozyskać linię gastronomiczną. Kiedy budynek 

był gotowy rozpoczęło się szkolenie pracowników. Część z nich przeszła wcześniej przez Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, co bardzo ułatwiło sprawę. Pozostali też nauczyli się szybko. Centralna Kuchnia 

ruszyła. 

 

Działania i cele 

Celem Zakładu jest zatrudnianie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

przygotowanie ich do pełnego i niezależnego życia. Zadania te realizowane są poprzez rehabilitację 

zawodową i społeczną pracowników. Gdyby nie ZAZ ci ludzie prawdopodobnie nigdzie nie 

znaleźliby zatrudnienia. Dzięki pracy mogą zaznać choć trochę samodzielności i zarobić pieniądze a 

także przygotować się do ewentualnej pracy na wolnym rynku. W Centralnej Kuchni zatrudnionych 

jest osób 43 upośledzonych w wieku od 20 do 46 lat oraz 18 pracowników zajmujących się 

administracją. Każdy ma swoje zadania. Jedni pracują przy warzywach, inni przy mięsie. Jeszcze inni 

pakują jedzenie na wynos i asystują przy rozwożeniu. Większość urządzeń jest zmechanizowanych i 

dostosowanych do potrzeb pracowników, nawet tych ze znacznym upośledzeniem umysłowym.  

W menu serwowanym przez centralną kuchnię możemy znaleźć potrawy typowo polskie takie jak 

kotlet schabowy, mielony, kurczak, bigos, grochówka, kapuśniak, krupnik, pomidorowa. Nie brakuje 



też specjałów. Można zjeść karkówkę po bawarsku, filet panierowany z kurkami, pstrąga 

faszerowanego lub w galarecie, faszerowanego kurczaka, potrawki chińskie, bułgarskie czy 

meksykańskie.  

Zjeść można na miejscu oraz zamówić na wynos.  

Bardzo ważną rolę w Kuchni odgrywa też rehabilitacja społeczna. Niepełnosprawni uczą się 

odpowiedzialności, zachowania w trudnych sytuacjach czy rozwiązywania konfliktów, w grupie. 

Poza tym mają własne konta na które wpływa pensja. Sami decydują na co chcą ją przeznaczyć, 

uczą się gospodarować pieniędzmi.  

 

Sukcesy i dalszy rozwój 

Największym sukcesem Centralnej Kuchni jest wciąż rosnąca liczba klientów. Dzięki udziałowi w 

przetargach zakład obsługuje szkoły, przedszkola, stołówki w zakładach pracy na terenie powiatu 

stargardzkiego i pyrzyckiego. Przygotowują też jedzenie na wesela, stypy, komunie i inne przyjęcia 

okolicznościowe. Ze względu na niskie ceny stołują się tam również osoby samotne i starsze a także 

całe rodziny. Codziennie kuchnia przygotowuje ok.700 porcji jedzenia nie licząc cateringu. 

Niepełnosprawni dbają też o jakość. Zamawiając jedzenie z dostawą do domu dostajemy je na 

normalnych, szklanych talerzach, które są od nas odbierane podczas kolejnego zamówienia.  

Przez lata udało się też przełamać wiele stereotypów. Dzięki rosnącej popularności jadłodajni 

mieszkańcy miasta i turyści mogą zobaczyć, że ludzie pośledzeni też mogą pracować i zarabiać na 

swoje utrzymanie a nie tylko pobierać zasiłek.  

Jak podkreślają twórcy Centralnej Kuchni nie można w sukcesach pomijać kwestii społecznej. Przez 

te lata pracownicy bardzo się zmienili- na lepsze. Nauczyli się odpowiedzialności, szacunku dla 

pracy i pieniędzy. Coraz lepiej idzie im wykonywanie codziennych czynności.  

W najbliższym czasie stargardzki ZAZ zamierza poszerzyć swoją ofertę poprzez zbudowanie sali 

konsumpcyjnej. Miałyby odbywać się tam imprezy. Ludzie mogliby nie tylko zamawiać u jedzenie 

ale także korzystać z lokalu. Wszystko na miejscu. Jest już dokumentacja i pozwolenie na budowę, 

zostało tylko czekać na decyzję Marszałka. 

 

Pieniądze 

ZAZ -y finansowane są w 85% z funduszy społecznych. Resztę wypracowują same. Dodatkowo 

niepełnosprawni ciężko pracują na swoją pensję. Mogą być zatrudnieni od 0.55 do 0,8 etatu. 

Zarabiają wtedy średnio ok. 600 zł brutto.  

 



Dane kontaktowe 

Zakład Aktywności Zawodowej Centralna kuchnia 

73-110 Stargard Szczeciński  

ul. Broniewskiego 2  

tel. 0 91 5775447 

strona internetowa www.centralnakuchnia.pl 



8. O REALIZATORACH PROJEKTU 

8.1 Lider projektu - Wydział Zamiejscowy 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w 
Warszawie   

 

   

 
  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie rozpoczęła 
swoją działalność na terenie Szczecina w 1994 r. Powstał 
wtedy Instytut Pedagogiki. W wyniku ciągłego 
zainteresowania Uczelnią w regionie zachodniopomorskim, 
w październiku 2001 roku rozpoczął działalność Instytut 
Politologii. Od 2004 r. na bazie Instytutu Pedagogiki 
i Instytutu Politologii powstał Wydział Zamiejscowy 
w Szczecinie. 
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie od 1997 roku wynajmuje 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie przy ul. 
Unisławy 26 pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne 
oraz bibliotekę z czytelnią. Wynajem części w/w budynku 
stanowi nowoczesną bazę lokalową do zapewnienia 
optymalnych warunków dla realizacji procesu kształcenia 
studentów na poziomie europejskim. 
W 2004 r. Wydział otrzymał pozytywną ocenę - akredytację - 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem 
wysokiego i zgodnego ze standardami nauczania poziomu 
kształcenia. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki 
pracownikom naukowo-dydaktycznym legitymującym się 
dużym i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym. 
Kształcenie odbywa się systemem studiów niestacjonarnych I 
stopnia na kierunkach Pedagogika i Politologia. 
W Wydziale działa prężnie Samorząd Studencki, który 
współuczestniczy we wszystkich ważniejszych 
przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale. Zgodnie 
z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym studenci naszego Wydziału 
mają możliwość ubiegania się o stypendia socjalne i 
zapomogi oraz studenci, którzy osiągają wysokie wyniki 
w nauce otrzymują stypendia naukowe. 
Wydział posiada nowocześnie urządzoną bibliotekę oraz 
czytelnię, które również wyposażone są w stanowiska 
komputerowe dla studentów szerokopasmowym dostępem 
do Internetu. W chwili obecnej stan księgozbioru liczy ok. 7 
500 woluminów oraz 25 tytułów czasopism 

 

Wydział Zamiejscowy  

w Szczecinie  
ul. Unisławy 26 
tel. (0-91) 422 51 32 
tel. (0-91) 422 51 66 
tel./fax (0-91) 422 51 22 
e-mail:szczecin@wsptwp.eu  

http://www.wsptwp.eu/n/szczecin/o_wydziale 
 

 



8.2 Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość (CPT) 

Historia: 
Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy artystów, regionalistów i specjalistów rozwoju lokalnego i regionalnego. W 
okresie 2004-2008 Stowarzyszenie realizowało wiele projektów kulturalnych i społecznych, w tym związanych z aktywizacją 
społeczności lokalnej i integracją społeczną. 
W 2008 r., wraz z powstaniem i wynajęciem Biura Projektów Stowarzyszenia, rozwój instytucjonalny uległ intensyfikacji. Zwiększono 
liczbę realizowanych projektów (5 w ramach PO KL, 1 w ramach Projektów Systemowych IW EQUAL), wzmocniono kadry (między 
innymi poprzez zatrudnienie stałego personelu płatnego). Od 2008 r. Stowarzyszenie CPT zgromadziło sprzęt komputerowy, zakupiło 
software w ramach programu Technologie dla NON profit) oraz meble biurowe.  
Działania Stowarzyszenia:  
Stowarzyszenie działa w wielu dziedzinach, powiązanych z definiowaniem kulturowej i społecznej przestrzeni pogranicza: 

1. Dziedzina ekonomii społecznej 

Stowarzyszenie jest jednym z najważniejszych podmiotów wspierających ekonomię społeczną na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. Zespół Projektowy Stowarzyszenia składa się z osób, które od wielu lat wykonywały działania związane z 
„nową ekonomią społeczną” i integracją społeczno-zawodową w samorządach, organizacjach pozarządowych i jednostkach 
badawczo-naukowych.  
CPT podejmuje wiele przedsięwzięć z dziedziny ekonomii społecznej. 
We współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Stowarzyszenie realizuje największy projekt 
promocyjny w zakresie ekonomii społecznej w regionie – Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju Procesów Ekonomii Społecznej 
(finansowany w ramach PO KL 7.2.2). W ramach projektu realizowane jest doradztwo, szkolenia, promocja i informacja ekonomii 
społecznej, a także wsparcie dla instytucji, które zamierzają przedstawić swoje doświadczenia w trakcie targów i innych imprez w 
całym województwie. 
Wspólnie z Powiatem Polickim, CPT stworzyło projekt na rzecz powstania Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej w Policach 
(także PO KL 7.2.2 – planowana kwota dofinansowania ponad 2 500 000 zł). Projekt został bardzo wysoko oceniony przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i otrzymał dofinansowanie; obecnie  trwa procedura podpisania umowy. 
Projekt zakłada m.in. remont budynku i inkubowanie 10 nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, 
organizacji pozarządowych itp.); szczególne wsparcie kierowane będzie do osób niepełnosprawnych. 
CPT zorganizowało Regionalne Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie, podczas których odbył się II Ogólnopolski Przegląd 
Filmów Społecznych Uda się pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. 
Stowarzyszenie Prowadzi trzy powiatowe Punkty Integracji i Ekonomii Społecznej, a także jest inicjatorem powstania paktu na rzecz 
ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z Gazetą Wyborczą przygotowuje regionalną wkładkę nt. 
ekonomii społecznej, a z Polskim Radiem Szczecin - audycje radiowe nt. ekonomii społecznej. Obecnie CPT animuje powstanie 
regionalnego paktu na rzecz ekonomii społecznej. 
W ramach projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie „Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej"  
CPT prowadzi lokalny ośrodek ekonomii społecznej w Świdwinie. 
 

2. Dziedzina artystyczna i tożsamościowa 

Stowarzyszenie zorganizowało wiele otwartych publicznych wystaw krajowych i zagranicznych (we współpracy z Miastem Szczecin i 
Gazetą Wyborczą) –m. in. Ciągle widzę ich Twarze. Ofiary grudnia 1970, Matki Solidarności; opublikowało 11 książek w ramach 
dwóch serii: czas przestrzeń tożsamość (polsko-niemieckie monografie o zachodniopomorskich miejscowościach m. in. Jasienica, 
Stolec Rzędziny Łęgi, Nowe Warpno, Swobnica, Wały Chrobrego) oraz rozpoczęło drugą serię wydawniczą Na pograniczu – pierwszy 
tomik: A ty zostaniesz ze mną (problematyka niemieckich autochtonów na Pomorzu Zachodnim). 
CPT było organizatorem 14 debat publicznych z cyklu czas na debatę, m.in.  

 1945–1989 szczecińskie przełomy i ich uczestnicy – Muzeum Przełomów jako miejsce spotkań z historią;  

 Żegnaj Polsko – prawo wyboru (13 grudnia);  

 Niech żyje sztuka niezależna. Tylko za co?;  

 Czy Szczecin przegrał Sierpień z udziałem m.in. Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Andrzeja Milczanowskiego;  

 Czy Solidarność była tylko rewolucją mężczyzn?;  

 Rzecz o ekonomii społecznej.  
Do działań Stowarzyszenia należy także zgłoszenie 5 honorowych obywateli miasta Szczecina (ojca Huberta Czumy SJ, prof. W. 
Bartoszewskiego, prof. A. Wolszczana, prof. G. Labudy oraz prezydenta Lecha Wałęsy).  
Stowarzyszenie CPT prowadzi działania aktywizujące dzieci i młodzież w obszarach artystycznych, a także realizuje projekt Drzewka 
Pamięci – upamiętnienie zasłużonych osób dla Szczecina poprzez sadzenie dębów na cmentarzu centralnym. Sztuka Otwarta – 
prezentacje szczecińskich artystów. 
CPT prowadzi wspólnie z IJGD polsko-niemiecki program wolontariacki Chatka Młodego Konserwatora.  
Najważniejsze osiągnięcia: otrzymanie nagrody Szczupaka dla najaktywniejszego NGO w Szczecinie, oraz – w dniu 5-lecia powstania 



CPT - otrzymanie przez Lecha Wałęsę Honorowego Obywatelstwa Szczecina.  

3. Dziedzina rozwoju lokalnego 

Stowarzyszenie realizuje wiele działań prorozwojowych na terenie sołectwa Brzózki i gminy Nowe Warpno (najbiedniejszej gminy 
powiaty polickiego), w tym: stworzenie wioski Tematycznej w Brzózkach oraz lokalnej grupy liderów, wsparcie samorządu lokalnego 
wypracowanie elementów porozumienia i partnerstwa lokalnego (największy sukces: usamodzielnienie grupy poprzez założenie 
własnej fundacji);  

4. Badania i opracowania strategiczne  

CPT wykonuje badania lokalnego rynku pracy, badania ewaluacyjne (w tym np. badanie Funduszu Małych Projektów Interreg III A na 
zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), przyczyniło się do wypracowania strategii w zakresie rynku pracy dla Nowego 
Warpna.  
Realizowane obecnie projekty:  

 „Uda się - na dobry początek” - Działanie 7.3 PO KL (Nowe Warpno); 

 „Zostań Artystą” - Działanie 9.5 PO KL (Nowe Warpno); 
„Czas na Brzózki” - IW EQUAL w ramach projektu systemowego „Upowszechnianie dobrych praktyk IW EQUAL na terenach 
wiejskich”; 

 „Zachodniopomorskie Centrum Wspierania Procesów Ekonomii Społecznej” Działanie 7.2.2 PO KL (partner); 

 Centrum Badań nad Pomorzem Zachodnim Działanie 8.1.2 PO KL (partner); 

 Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach Działanie 7.2.2 POKL (partner) (największy regionalny projekt 
wspierania ekonomii społecznej); 

 Monografia Wałów Chrobrego – Miasto Szczecin i Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej;  

 badanie ewaluacyjne polskiej części Funduszu Małych Projektów Interreg III a – na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego 

 
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 
ul. Lenartowicza 3-4, 71-445 Szczecin 
fax +48 918522595 
e-mail: biuro@cpt.org.pl  
www: http://www.cpt.org.pl/ 
www: www.owes.org.pl 
 
Biuro projektów CPT 
Plac Jana Kilińskiego 3 
70-965 Szczecin 
 

8.3 PARTNERZY WSPIERAJĄCY: 

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. 
tel. +48 91 350 70 90, fax:  +48 91 350 70 91 
www.crsg.pl | biuro@crsg.pl 
Plac Jana Kilińskiego 3 
70-965 Szczecin 

 
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
70-965 Szczecin, ul. Jana Kilińskiego 3/202 

 
 
 


