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Wstęp 

 

Poniższa publikacja jest trzecią z sześciu opracowań, które zostały przygotowane w ramach 

projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w 

powiecie świeckim III edycja”. Jest to trzecie z sześciu opracowań. Głównym celem projektu 

jest Promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 3 podmiotów (w tym 1 JST i 2 

PES) z obszaru LSR do 31.20.2021 roku. 

W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom 

najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.  

Opisane zostało pojęcie ekonomii społecznej, jej specyfika i założenia, typy oraz rodzaje 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, przybliżono specyfikację 

spółdzielni socjalnych, fundacji, a także stowarzyszeń. 

Publikacje zaprezentowane podczas II edycji projektu dotyczyły wybranych wiosek 

tematycznych z województwa kujawsko – pomorskiego. Szczegółowo zostały 

zaprezentowane następujące wioski tematyczne: Wioska Chlebowa w Janiej Górze,  

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Wioska Miodowa w Wielkim 

Mędromierzu oraz Wioska Mydlarska w Fiałkach. 

Publikacje przygotowane w ramach III edycji prezentują wybrane przedsiębiorstwa społeczne 

z województwa kujawsko – pomorskiego. Dotychczas ukazały się publikacje opisujące 

Fundację Studio M6 oraz Fundację Zdrowego Życia. Poniższa, trzecia już z kolei w tej edycji 

publikacja, poświęcona jest Fundacji Alternatywnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Fundacja Alternatywna 

Fundacja Alternatywna to wyjątkowe miejsce, które połączyło grupę pasjonatów, znajomych, 

przyjaciół. Osoby, które tworzą Alternatywną to miłośnicy rękodzieła, tradycyjnych metod 

tworzenia i produkcji. Po wejściu do pracowni 

Alternatywnej nie da się nie wyczuć tej 

wszechobecnej magii, od razu rzuca się w oczy fakt, że 

miejsce tworzone jest przez prawdziwych artystów. 

Fundacja Alternatywna jest to przedsiębiorstwo 

społeczne, które oferuje gotowe produkty oraz usługi. 

Jest to przestrzeń, w której można z powodzeniem 

realizować swoje pasje, zainteresowania, w której 

można doskonalić swój warsztat, swoje umiejętności 

pod okiem innych pasjonatów, którzy zarażają 

entuzjazmem i proekologicznym podejściem do życia. 

 

Warsztaty krawieckie 

Fundacja Alternatywna prowadzi warsztaty krawieckie „Maszyna kontra człowiek” dla 

początkujących i dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w pracy z maszyną do szycia.  

Moje autorskie warsztaty to połączenie przyjemnie spędzonego czasu z nauką podstaw 

rzemiosła oraz odpowiedzialnych ekologicznie działań. Będziemy szyć wielorazowe produkty 

codziennego użytku z materiałów używanych - odzyskanych/pozyskanych z różnych źródeł. – 

tak o swoich warsztatach szycia opowiada Agnieszka Rogaszewska, prowadząca. 

 

Ideą warsztatów krawieckich jest nie tylko 

nauka szycia od podstaw, ale także 

uświadamianie uczestnikom warsztatów,  

że wykorzystywanie materiałów z drugiego 

obiegu przyczynia się do budowania 

proekologicznych, odpowiedzialnych postaw. 

 

żródło: facebook.com/alternatywna.org 

 



  
 

 

Czego uczą się uczestnicy warsztatów? Przede wszystkim oswajają się z maszyną do szycia, 

poznają tkaniny, materiały oraz ich właściwości. Prowadząca warsztaty inspiruje i 

podpowiada jak kreatywnie i ekologicznie zaprojektować, a następnie uszyć m.in. woreczki 

wielokrotnego użytki ze starych, nieużywanych firanek, torbę lub kosmetyczkę ze starych 

dżinsowych spodni, wielorazowe produkty higieniczne, np. waciki czy wkładki i wiele innych. 

W trakcie warsztatów każdy uczestnik tworzy swój własny moodboard, czyli tablice inspiracji, 

które przedstawiają preferencje, to co określa twórcę. Do stworzenia moodboardów 

wykorzystywane są ścinki materiałów dostępnych na miejscu, stare gazety, a wszystko to 

później może pomóc w bardziej świadomym i odpowiedzialnym kupowaniu ubrań. 

Praca w trakcie warsztatów odbywa się w małych, kameralnych grupach, a tempo 

dostosowane jest do uczestników. W miłej atmosferze można stworzyć prawdziwe 

krawieckie perełki. 

 

Pracownia krawiecka 

W Alternatywnej pracowni krawieckiej powstają prawdziwe dzieła sztuki. Każda uszyta torba, 

każdy stworzony tu ciuch są unikatowe, nie ma drugiego takiego samego. Do szycia 

wykorzystywane są materiały 

odzyskane i pozyskane, czyli jest to 

szycie zgodnie z ideą zero waste. 

Alternatywna świadomie 

wykorzystuje materiały z drugiego 

obiegu. Założeniem jest oczywiście 

to, aby pozostawić po sobie jak 

najmniej śmieci, a wszystkie 

materiały, np. stare spodnie czy 

kurtki wykorzystać do samego 

końca, np. poprzez recykling i 

przerobienie ich na zupełnie nowy 

ciuch czy inny dodatek.                                                                             źródło: tylkotorun.pl                                              

Działalność Fundacji opiera się o zasady ekonomii cyrkularnej, której zadaniem jest redukcja 

ilości powstających w gospodarce niewykorzystanych odpadów i nieużytków.  

Głównym celem ekonomii cyrkularnej jest ich ponowne wprowadzenie do obiegu,  

ale w efektywny sposób, nawet do innych celów niż początkowo były stworzone.  

Fundacja nie tylko szyje ubrania i dodatki z pozyskanych materiałów, ale także wykonuje 

recykling czy upcykling np. rowerowy.  

A z czego powstają Alternatywne wyroby? Często są one tworzone ze skrawków materiałów, 

z przerobionych starych koszul, spodni czy nieużywanych pościeli. Ludzie przynoszą do 



  
 

 

fundacji stare ciuchy i inne materiały, które zalegają w ich domach, a fundacja daje tym 

materiałom drugie życie przerabiając je na zupełnie nowe, wysokiej jakości wyroby. 

W Fundacji zakupić można gotowe wyroby z odzyskanych/pozyskanych surowców. Dostępne 

są niezwykle oryginalne, dobrej jakości designerskie ubrania oraz dodatki, np. torby czy 

saszetki. Wszystkie te wyroby są unikatowe, nie ma dwóch takich samych, a dodatkowym 

plusem przemawiającym za zakupem ich jest to, że są one ekologiczne, z największą 

starannością uszyte z materiałów wysokiej jakości. Każda z uszytych, stworzonych w 

pracowni rzeczy jest sprzedawana, a dochód przeznaczony jest na działalność fundacji. 

Ciuchy i dodatki można zakupić bezpośrednio w pracowni, przy okazji poznając ich historię. 

Można także złożyć zamówienie indywidualne, których jest coraz więcej, nie tylko z Torunia, 

ale także z innych miejsc w całej Polsce. 

Ludzie coraz bardziej doceniają jakość szytych ubrań. Te, które stworzone są w pracowni 

Alternatywnej wyróżniają się nie tylko trwałością, ale przede wszystkim są wyjątkowe, 

niepowtarzalne i podkreślają indywidualizm każdej osoby, która nosi ubrania i dodatki 

stworzone w pracowni. 

 

Edukacja proekologiczna 

Bardzo ważną częścią działalności Fundacji Alternatywnej jest uświadamianie społeczeństwa 

w zakresie ekologii. W tym celu fundacja proponuje szereg działań, np. warsztaty dla szkół  

i przedszkoli. Dzieci mogą wziąć udział w warsztatach recyklingowych, dla szkół i przedszkoli 

przygotowane są zajęcia twórcze. Dzieci chętnie odwiedzają Alternatywną, gdzie mogą 

zobaczyć jak nieoczywiste „zużyte” przedmioty zyskują 

nowe życie, np. jak można zrobić z części rowerowych 

oryginalną lampę, a ze starego bębna z pralki wygodną 

pufę idealną do ogrodu czy na balkon. 

Fundacja także na zlecenie np. dyrektorów przedszkoli 

szyje dla dzieci śpiworki i kocyki z odzyskanych materiałów 

uświadamiając tym samym dzieci, że nie zawsze musimy 

kupować „nowe” rzeczy, żeby były one ładne i 

funkcjonalne.      

    
       żródło: facebook.com/alternatywna.org 

 

 



  
 

 

Na swoim fanpage (facebook.com/alternatywna.org) Agnieszka Rogaszewska, prezes 

Fundacji Alternatywnej często poleca różne książki o tematyce proekologicznej, 

uświadamiającej konsumentów. Z pasją opowiada o tym jak ważne dla naszej planety i dla 

nas samych są świadome wybory i dbanie o środowisko. Ekologicznym podejściem do życia 

zaraża całą swoją osobą coraz więcej odbiorców. 

Alternatywna nakłania wszystkich do tego, aby wykorzystywali stare ciuchy, torby i inne 

materiały i przerabiali je na zupełnie nowe, 

niepowtarzalne wyroby. W tym celu w każdą 

pierwszą sobotę miesiąca udostępnia w swojej 

siedzibie maszyny do szycia, stół krawiecki, 

nici, wykrojniki i służy wsparciem 

merytorycznym każdemu, kto będzie miał 

ochotę przyjść i coś ciekawego dla siebie 

uszyć.  

żródło: facebook.com/alternatywna.org 
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https://www.radiopik.pl/2,60584,fundacja-alternatywna-w-toruniu (stan na 04.10.2021) 

https://www.sp24torun.eu/index.php/edukacja/117-fundacja-alternatywna (stan na 

04.10.2021) 

https://tylkotorun.pl/moda-w-stylu-zero-waste/ (stan na 04.10.2021) 
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