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Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy 
Prawnej

Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy
Prawnej to grupa adwokatów,
radców prawnych oraz aplikantów,
która realizując cele statutowe
działa na rzecz osób
potrzebujących, w szczególności
poprzez udzielanie nieodpłatnych
porad prawnych, organizację
szkoleo, wykładów i konferencji.

www.pomocprawna.bydgoszcz.pl



Centrum Integracji Społecznej im. 
Jacka Kuronia w Bydgoszczy

CIS realizuje Indywidualny Program
Zatrudnienia Socjalnego, który jest
ważnym instrumentem wsparcia
i readaptacji społeczno-zawodowej osób
nie będących społecznie i ekonomicznie
samodzielnych. Głównym celem
programu jest integracja społeczna
poprzez powrót na rynek pracy.
Integracja ta realizowana jest poprzez
działania z zakresu:

• reintegracji społecznej

• reintegracji zawodowej

www.cis.bydgoszcz.pl



Fundacja Bez Nazwy

Organizacja realizuje działania społeczne,
poprzez kulturę i sztukę, która to
upatrywana jest jako skuteczne narzędzie
zmian.
Główne cele organizacji to:
• tworzenie miejsc i sytuacji sprzyjających

powstawaniu relacji międzyludzkich,
• tworzenie i organizacja projektów

z zakresu kultury i sztuki oraz projektów
edukacyjnych, w których sztuka
odgrywa najważniejszą rolę, jako
narzędzie łączące ludzi.

Działania organizacji są skierowane do
różnych grup społecznych i wiekowych,
angażują grupy wielopokoleniowe.



Fundacja Dla Ciebie

Fundacja Dla Ciebie

Obszarem tematycznym działania
organizacji jest opieka nad dziedmi do
lat 3. Główne cele organizacji to
wsparcie rodziny w pełnieniu jej
funkcji, zapewnienie opieki dla dzieci
do lat 3 i wieku przedszkolnym,
aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych. Organizacja realizuje
swoje cele poprzez prowadzenie
Klubu Opieki Dziennej Dla Dzieci„
Chmurkowo”, realizowanie zajęd dla
rodziców.



Fundacja Pro Omnis

Organizacja integruje i wspiera osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym
poprzez:
• prowadzenie przedsiębiorstwa

społecznego,
• prowadzenie ośrodka integracji,
• realizację akcji „Talerz dla seniora”.

www.proomnis.org.pl



Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Dziedzictwa Oświaty

Obszarem tematycznym działania organizacji jest
dziedzictwo oświaty, dzieje szkolnictwa, historia
nauczycielstwa.
Główny cel organizacji to upowszechnienie wiedzy
historycznej na temat dziedzictwa oświaty, poprzez:
• wspomaganie działalności statutowej

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im.
Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, Muzeum
Oświaty w Bydgoszczy,

• upowszechnienie wiedzy o Marianie Rejewskim
na terenie całego kraju i za granicą,

• prowadzenie działalności edukacyjnej,
informacyjnej, szkoleniowej mającej na celu
upowszechnianie wiedzy w zakresie edukacji,
dziedzictwa oświaty, tradycji nauczania
i wychowania,

• upowszechnianie polskiej kultury, sztuk| oraz
ochrona dziedzictwa oświaty, dóbr kultury
i tradycji.

www.kpcdo.esy.es

Stowarzyszenie Kujawsko –
Pomorskie Centrum Dziedzictwa 
Oświaty



Spółdzielnia Socjalna 
Black Dwarf Production

Spółdzielnia Socjalna Black Dwarf
Production zajmuje się przede wszystkim
produkcją filmową. Produkuje:
• filmy reklamowe,
• filmy przedstawiające procesy

powstawania produktów firmowych,
• realizuje dokumentację wydarzeo

w firmach,
• warsztaty filmowe, w tym dotyczące

budowy scenografii i kostiumów,
• produkcje filmowe z wykorzystaniem

technik animacji poklatkowej.

www.facebook.com/czarnykarzel/

http://www.facebook.com/czarnykarzel/


Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania 
„Dwie Rzeki”

Misją Stowarzyszenia jest wzmocnienie
i pobudzenie potencjału lokalnej
społeczności Miasta Bydgoszczy dla
pełniejszego zaspokojenia potrzeb
i aspiracji mieszkaoców z zastosowaniem
zasad i założeo Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społecznośd.
Realizuje swoje cele poprzez nabory
wniosków w procedurze projektu
grantowego lub procedurze wyboru
projektów podmiotów innych niż LGD.

www.lgd.bydgoszcz.pl



Stowarzyszenie 
„Bydgoska Pomoc Społeczna”

Obszarem tematycznym działania
organizacji jest aktywizacja seniorów
i chorych na Alzheimera. Stowarzyszenie
organizuje również spotkania
pokoleniowe i międzypokoleniowe
z seniorami z innych placówek i klubów
seniora, spotkania z dziedmi i młodzieżą.
Przeprowadza badania przesiewowe na
obecnośd choroby Alzheimera
i Parkinsona, profilaktyczne badania
słuchu, badania psychologiczne
ukierunkowane na demencję, w tym
chorobę Alzheimera.
Podopieczni DDP „Kapuściska" aktywnie
biorą udział w międzynarodowej
olimpiadzie osób niepełnosprawnych
w Inowrocławiu.

www.ddpkapusciska.pl



Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska

Celem podmiotu jest aktywizacja
społeczna i zawodowa mieszkaoców
w oparciu o lokalne zasoby kultury
Przedsiębiorstwo prowadzi Górniczą
Wioskę, bazującą na historii zabytkowej
podziemnej kopalni węgla brunatnego,
która jest jedyną tego typu kopalnią
w Polsce Północnej. Ponadto prowadzą
badania archeologiczne zabytków
techniki oraz propagują i upowszechniają
kulturę, historię i tradycje lokalne.

www.gorniczawioska.pl



Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Krajeoskiej w Samsiecznie

Obszarem tematycznym działania
organizacji jest aktywizacja lokalnych
społeczności poprzez działania kulturalne,

edukacyjne
i sportowe oraz promocja dziedzictwa
kulturowego Krajny Samsieczyoskiej.

Organizacja realizuje swoje cele poprzez
promocję dziedzictwa kulinarnego Krajny
Samsieczyoskiej w regionie oraz na terenie
całego kraju oraz animację kulturalną
społeczeostwa lokalnego (organizację
warsztatów, pikników, koncertów, oraz
codziennego życia kulturalnego sołectwa).

www.smzks.blox.pl



Warsztat Terapii Zajęciowej „mega –
Art”

WTZ „mega – Art” wychodzi z założenia, iż
rehabilitacja zawodowa jest etapem powrotu
człowieka z niepełnosprawnością do
społeczeostwa. Jej celem jest zatrudnienie na
otwartym rynku pracy lub w ZAZ/ZPCH.
Brak aktywności zawodowej oraz
nieumiejętnośd wypełniania wolnego czasu
mogą powodowad pogorszenie społecznego
funkcjonowania.
W WTZ do osiągnięcia jak najlepszych
wyników rehabilitacji wykorzystuje się różne
formy terapii zajęciowej: ergoterapię,
arteterapię, socjoterapię, kinezyterapię,
ludoterapię, trening ekonomiczny,
muzykoterapię, sylwoterapię, trening
umiejętności społecznych, biblioterapię,
dramatoterapię.

www.wtzmegaart.pl



Warsztat Terapii Zajęciowej “Wiatrak” 
przy Fundacji “Wiatrak”

Obszarem tematycznym działania
organizacji jest wspomaganie
rozwoju osobistego, społecznego i
zawodowego osób z
niepełnosprawnością intelektualną.

Realizuje swoje cele poprzez terapię
zajęciową realizowaną w
poszczególnych pracowniach oraz
rehabilitację ruchową społeczną i
zawodową.

www.facebook.com/wtzwiatrak/



Zakład Aktywności Zawodowej 
„Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach

ZAZ jest placówką, której ustawowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa,
społeczna i lecznicza osób
niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności.

Usługi oferowane przez ZAZ “Ośrodek
Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach to:

- PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH,

- WYNAJEM STOŁÓW/CATERING,

- WYNAJEM SALI GIMNATYCZNO-
SPORTOWEJ,

- WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ.

www. http://zaz.bialeblota.pl
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