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Wstęp 

 

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

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

powiecie świeckim III edycja”. 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, Fundację Zdrowego Życia oraz Fundację Alternatywną. Poniższa 

publikacja powstała po to, by przybliżyć Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

„TO – MY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY” (w skrócie SPON TO-MY) 

rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006 roku. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest 

Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem 

miasta Grudziądz oraz województwa kujawsko-

pomorskiego.  

Do głównych celów działalności stowarzyszenia, zgodnie 

ze statutem należą między innymi: 

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

(rehabilitacja społeczno-zawodowa, aktywizacja 

społeczno-zawodowa, organizowanie różnych form 

terapii, włączenie osób z niepełnosprawnością i ich 

rodzin do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

działanie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością); 

- działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

- ochrona oraz promocja zdrowia; 

- szeroko rozumiana działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością. 

Stowarzyszenie działa na wielu płaszczyznach, prowadząc m.in. Warsztat Terapii Zajęciowej, 

organizując Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) to placówka pobytu dziennego, która prowadzi zajęcia dla 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Nadzór organizacyjny oraz merytoryczny sprawuje 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”.  

Zajęcia w WTZ odbywają się od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie. Prowadzone 

są w 17 specjalistycznych pracowniach. W każdej z pracowni uczestniczyć może maksymalnie 

5 osób w jednym czasie. Zajęcia prowadzą wyszkoleni, specjalnie przygotowani instruktorzy. 

 



  
 

 

Kandydaci na uczestników warsztatów w WTZ powinni mieć ukończone 18 lat, posiadać 

orzeczenie o niepełnosprawności w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym,  

a także posiadać wskazania do 

uczestnictwa w terapii wydane przez 

odpowiedni organ. Zajęcia dla każdego 

uczestnika opierają się o indywidualny 

program dopasowany do uczestnika  

i przygotowany przez radę programową 

pracowni. 

 

                                                                                                              źródło:stowarzyszenie-tomy.pl  

Placówka działa od 2004r. Przed przejęciem przez SPON „TO-MY” jednostką prowadzącą 

WTZ była Spółka OPUS II. Początkowo uczestniczyło w nim 20 osób podzielonych na 4 

pracownie: pracownię gospodarstwa domowego, muzyczno-teatralną, fotograficzno-

komputerową oraz plastyczno-ogrodniczą. Przez lata WTZ rozwijał swoją działalność, 

stopniowo pojawiały się nowe pracownie, przybywali nowi uczestnicy. Obecnie pod opieką 

WTZ znajduje się aż 85 osób uczęszczających do 17 pracowni: kompetencji społecznych, 

gospodarstwa domowego, krawiectwa i haftu, kulinarno-kelnerska, rzemiosł różnych, 

artystyczna, papieroplastyczno-dekoratorska, multimedialno-poligraficzna, kreatywno-

zdobnicza, ogrodnicza i nabywania umiejętności 

praktycznych, rękodzieła artystycznego, 

stolarsko-modelarska, sztuki i projektowania, 

przyrodniczo-witrażowa, wikliniarsko-

plecionkarska, majsterkowicza, ceramiczna. 

Każda z pracowni prowadzona jest przez 

wykwalifikowaną kadrę, posiada ściśle określony 

program oraz jasno wytyczone cele.  

źródło:stowarzyszenie-tomy.pl 

 

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół 

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół jest to impreza cykliczna, która skupia nie 

tylko osoby niepełnosprawne, ale także wszystkich tych, którzy chcą wspierać swoich bliskich 

i znajomych z niepełnosprawnością. Impreza ma charakter sportowy, integracyjny, a jednym 

z jej celów jest szeroko rozumiana promocja zdrowia i kultury fizycznej wśród osób 

niepełnosprawnych. 

 



  
 

 

Spartakiada organizowana jest przez SPON „TO-MY” od 2007r. Wcześniej organizacją 

zajmowała się Spółka Opus II. W corocznych zawodach biorą udział osoby niepełnosprawne, 

uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz 

sąsiadujących województw.  

Ostatnia, już XV z kolei, z dotychczas zorganizowanych imprez cyklicznych miała miejsce  

5 września 2019r. Zwody rozgrywały się 

w miejscowości Mały Rudnik, w 

Gminnym Ośrodku Kultury. Uczestnicy 

wzięli udział w wielu ciekawych 

konkurencjach, rywalizując zarówno na 

stopie indywidualnej, jak i drużynowej. 

Udział wzięło aż 300 osób, z czego 

ponad połowa to osoby z 

niepełnosprawnością.  

źródło: grudziądz.pl 

Dużym sukcesem całego wydarzenia niezaprzeczalnie jest fakt, że uczestnicy bardzo angażują 

się w zawody, towarzyszy im prawdziwy duch walki, pokonują swoje słabości i są wspierani 

przez kibiców, którzy aktywnie włączają się w dopingowanie ich do dalszej walki. 

Z roku na rok Spartakiada rozwija się coraz bardziej, organizacja jest coraz lepsza, poprawiają 

się wyniki uczestników, pojawiają się nowe konkurencje. Jest to także doskonała okazja  

i miejsce do nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń. 

 

Projekty unijne 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY” realizowało również szereg 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Do przykładowych projektów 

należały: 

- „Sport to zdrowie – aktywizacja społeczna”: celem projektu była poprawa sprawności 

fizycznej, ogólnego samopoczucia 18 osób z niepełnosprawnością ruchową, a także 

podniesienie poziomu komfortu ćwiczeń ruchowych poprzez wdrożenie zajęć na świeżym 

powietrzu. W ramach projektu odbyły się wykłady oraz warsztaty praktyczne  

z rehabilitantem, pielęgniarką, psychologiem, a także wyjazd leczniczy do sanatorium. 

- „Profilaktycznie – bezpiecznie – zdrowo”: celem projektu było kształtowanie postaw 

prozdrowotnych, zdobycie wiedzy na temat profilaktyki nowotworu poprzez zajęcia 

edukacyjne. W ramach projektu odbyły się wykłady i warsztaty praktyczne z dietetykiem  



  
 

 

i pielęgniarką, kurs pierwszej pomocy, spotkania z psychologiem, wyjazdy edukacyjne i udział 

w konferencji dotyczącej profilaktyki nowotworowej. 

- „KreAktywni – społeczna edukacja twórcza”: celem projektu było zwiększenie aktywności 

społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zajęcia  

w kółkach zainteresowań i kształtowanie nawyku uprawiania hobby wśród osób  

z niepełnosprawnością. W ramach projektu odbyły się zajęcia w kółkach zainteresowań, 

spotkania z psychologiem, wyjazdy do teatru, opery, muzeum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Źródła: 

http://www.es.rops.torun.pl/opis-26-n_a.html (stan na 10.10.2021) 

https://www.facebook.com/Warsztat-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Grudzi%C4%85dzu-

614695068590490/ (stan na 10.10.2021) 

https://grudziadz.pl/artykul/69/15620/xv-spartakiada-osob-niepelnosprawnych-i-przyjaciol 

(stan na 10.10.2021) 

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/xv-

spartakiada-osob-niepelnosprawnych-i-przyjaciol/ (stan na 10.10.2021) 

https://stowarzyszenie-tomy.pl/ (stan na 10.10.2021) 
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