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HARMONOGRAM WIZYTY STUDYJNEJ 
 

„Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami 

ekonomii społecznej w woj. łódzkim”  
Białystok – Łódź – Zgierz – Pabianice –  Białystok 

20-22 maja 2019 r. 

20 maja 2019 r. (poniedziałek) 

7:45 Zbiórka uczestników Dworzec PKS Białystok (stanowisko przyjazdowe) 

8:30 – 13:30 Przejazd do Łodzi,  zakwaterowanie w hotelu 

13.30 – 14.30 Obiad  

14:30 – 15:00 Przejazd autokarem 

15:00 – 17:00 

Spółdzielnia Socjalna POP’n’ART – Łódź, Plac Wolności 6, 

Lokal Pop'n'Art jest pubem kulturalnym. Głównym trzonem działalności jest gastronomia, 

pup ma w swojej ofercie bogaty wybór kaw, herbat, przekąsek oraz szeroką gamę alkoholi 

i piw regionalnych. Spółdzielnia Socjalna POP prowadzi: działalność cateringową  na 

miejscu lub z dowozem,  wynajem sali na szkolenia, organizowanie imprez firmowych                     

z możliwością wynajęcia całości z opcją Open Bar. Dodatkowo w lokalu odbywają się 

wydarzenia kulturalne koncerty, projekcje filmowe,  am  Session - muzyka na żywo, jazz                     

i improwizacja, wystawy (wystawie zawsze towarzyszy wernisaż, podczas którego jest 

możliwość poznania artysty)      

Prelegent: Ewelina Strynowicz – członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej 

17:00 – 17:30 Przejazd autokarem do Hotelu 

ok. 19:00 Kolacja  

21 maja 2019 r. (wtorek) 

7:30 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 9:30 Przejazd autokarem 

9.30 – 11:00 

OWES JA-TY-MY, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

Galeria Artystyczna Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Łódź, ul. 

Piotrkowska 17  

Spotkanie z przedstawicielami OWES prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie 

Społeczne „Ja-Ty-My”, prezentacja działalności Stowarzyszenia i Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, prezentacja dobrych praktyk wśród przedsiębiorstw społecznych 

regionu łódzkiego. 

OWES prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” posiada 

akredytację MRPiPS, świadczy komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii 

społecznej wskazanych w KPRES. OWES oferuje doradztwo, szkolenia, realizuje usługi 

wspierające rozwój partnerstwa lokalnego, świadczy usługi prawne, księgowe                       

i marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, promuje ekonomię społeczną                                    

i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. 

Prelegent: Dariusz Krajewski – Wiceprezes SWS „Ja-Ty-My”, kierownik OWES 

11.00 – 11:45 Przejazd autokarem do Brzezin 

11.45 – 12.30 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach prowadzony przez Stowarzyszenie 

Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” -  Siedziba ŚDS, Brzeziny, ul. Sportowa 1 

Spotkanie z personelem i podopiecznymi ŚDS prowadzonego przez Stowarzyszenie 

Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, prezentacja działalności ŚDS. 

ŚDS jest placówką typu ABC dedykowaną osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 

osobom przewlekle chorującym psychicznie; osobom niepełnosprawnym intelektualnie 

w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osobom z lekką 
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niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia czynności 

psychicznych, zwłaszcza neurologiczne; osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych. 

   

Prelegent: Dariusz Krajewski – Wiceprezes SWS „Ja-Ty-My”, kierownik OWES 

12.30 – 13.30 Przejazd autokarem do Łowicza 

13:30 – 14:30 

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

w Łowiczu – Restauracja „Kulinarne Mosty” - Siedziba ZAZ, Łowicz, ul. 

Powstańców 1863 r. 12 

Spotkanie z przedstawicielami ZAZ, prezentacja działalności ZAZ w zakresie rehabilitacji 

zawodowej (pomoc kuchni, kelner), rehabilitacji społecznej i leczniczej, zwiedzanie ZAZ 

ZAZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Stowarzyszenia Wsparcie 

Społeczne „Ja-Ty-My” utworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie 

umysłowe lub chorobę psychiczną zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego. 

 

Prelegent: Dariusz Krajewski – Wiceprezes SWS „Ja-Ty-My”, kierownik OWES 

14:30 – 15:15 
Obiad w Restauracji „Kulinarne Mosty” prowadzonej przez Zakład Aktywności 

Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” 

15:15 – 15:45 Przejazd autokarem do Skierniewic 

15:45 – 17:15 

Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach - Siedziba Dziennego Domu Pomocy, 

Skierniewice, ul. Nowobielańska 92A  

Spotkanie z przedstawicielami CUS, prezentacja działalności CUS, którego celem jest 

zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie 

i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie: Dziennego Domu Pomocy; 

Wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego; usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania; usług wytchnieniowych; usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej; poradnictwa specjalistycznego, dostarczania posiłków dla 

niesamodzielnych mieszkańców Skierniewic. 

 
Prelegent: Dariusz Krajewski – Wiceprezes SWS „Ja-Ty-My”, kierownik OWES 

17.15 – 18:15 Przejazd autokarem do Hotelu 

ok. 19:00 
Kolacja 

 

22 maja 2019 r. (środa) 

7:30 – 9:00 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 

9:00 – 9:30 Przejazd autokarem  

9.30:00 – 11:30 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER – Zgierz, ul. 

Mielczarskiego 1 

Stowarzyszenie istnieje i działa od października 2012 roku. Głównym celem działalności 

jest rozpowszechnianie informacji dotyczących kultury ludowej, większe zainteresowanie 

tym tematem szczególnie społeczności lokalnej oraz organizacja różnego rodzaju imprez, 

spotkań i warsztatów związanych z kulturą ludową. Przekazywane są kultywowane od 

pokoleń tradycje i zwyczaje za pomocą popularnych wśród młodych ludzi form przekazu 

informacji oraz ciekawych warsztatów.  

Wizyta w Cafe&Bistro u Tkaczy (miejsce sprzyja integracji i wzajemnej współpracy 

środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną). 

 

Prelegent: Aneta Szymańska-Kubiak – Prezes Stowarzyszenia 

11:30 – 12:00 Przejazd autokarem 
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12:00 – 13:30 

Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice – Pabianice, ul. Partyzancka 31 

Spółdzielnia Socjalna jako przedsiębiorstwo społeczne została założona w listopadzie 

2016 roku przez miasto Pabianice, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium – 

Przygoda Życia, dzięki pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum 

Klucz. Zajmuje się pielęgnacją i utrzymywaniem czystości terenów zielonych oraz 

porządkowaniem chodników, placów i skwerów miejskich. Administruje także tablice 

informacyjne i słupy ogłoszeniowe, przyjmując zlecenia na plakatowanie. 

Od 8 stycznia 2018 roku realizuje usługi opiekuńcze na terenie miasta Pabianice. Są one 

zlecane przez MCPS w Pabianicach. Świadczy również opiekę nad osobami starszymi                   

w zakresie komercyjnym. Poszukuje również zleceń obejmujących prace ogrodowe                                                  

i porządkowe oraz przeprowadzki. Prezentacja KIS. 

Prelegent: Mirosław Kołodziejczyk – Prezes Spółdzielni Socjalnej Zielone Pabianice 

13:30 – 14:30 Obiad w Spółdzielni Socjalnej Zielone Pabianice 

14:00 – ok. 18:00 Powrót do Białegostoku  Dworzec PKS Białystok (stanowisko przyjazdowe) 

W trakcie wizyty harmonogram może ulec zmianie!! 

http://www.kolonie-oratorium.pl/
http://www.kolonie-oratorium.pl/
http://zielonepabianice.org/opieka

