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Wstęp 

 

Poniższa publikacja jest ostatnią 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, Fundację Alternatywną, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO – MY” oraz Fundację Wolna Wisła. Zadaniem 

poniższej publikacji jest przybliżenie działalności Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Fundacja Aktywizacji i Integracji 

Fundacja Aktywizacji i Integracji (w skrócie FAI) działa w Nowem od 2017 roku. Czym zajmuje 

się Fundacja i dlaczego w ogóle powstała? O tym najlepiej opowiadają jej twórcy w notatce 

ze strony Fundacji na Facebooku: „Fundację tworzy grupa osób, wizjonerzy nie zgadzający się 

z obecnym stanem rzeczy, w którym niedoskonałe narzędzia państwa socjalnego pogrążają  

w maraźmie, edukacyjnym chaosie, oraz kulcie 

bezczynności kolejne pokolenia. Doświadczenia 

realizatorów oraz komentatorów polityki 

społecznej, przedsiębiorców, działaczy NGO, 

zobowiązują nas do podejmowania działań 

mających na celu jakościową poprawę 

rzeczywistości.  Do działania determinuje nas 

codzienność zdarzeń, nieprzewidywalność systemu 

oraz wszechogarniający populizm. Głęboko 

wierzymy, że naszymi działaniami, będziemy mogli 

udowadniać, że zmiana jakościowa w obszarze 

edukacji, aktywizacji i integracji jest możliwa. 

Mamy nadzieję, że dobre praktyki staną się dla 

innych inspiracją i czytelnym sygnałem, że jednak „udaje się coś zmienić”. 

Celem Fundacji od samego początku jej istnienia jest animowanie oraz wspieranie 

społeczności lokalnej. Nniosą pomoc osobom, które doświadczają długotrwałego wkluczenia 

z życia społecznego (m.in. niepełnosprawnym, bezdomnym czy seniorom). Fundacja skupia 

się również na dzieciach i młodzieży poprzez promowanie edukacji zawodowej, pragnąc 

zbudować społeczność świadomą i odpowiedzialną w kwestii przyszłych wyborów 

zawodowych. 

Osoby, które powołały FAI do życia, to osoby, którym sprawy społeczne są bliskie, ponieważ 

pracowali lub nadal pracują w Ośrodku Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędzie Pracy, 

Warsztatach Terapii Zajęciowej.  

FAI jako przedsiębiorstwo społeczne prowadzi również działalność gospodarczą i dzięki temu 

tworzy miejsca pracy dla osób wykluczonych.  

 

 

 



  
 

 

Wybrane projekty realizowane przez Fundację  

Warsztaty terapii zajęciowej 

W warsztatach terapii zajęciowej biorą udział osoby niepełnosprawne, które posiadają 

orzeczenie ze wskazaniem do udziału w zajęciach. Fundacja prowadzi WTZ od 2016 roku. 

Zadaniem warsztatów jest rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników, poprawa ich 

umiejętności, sprawności.  

Uczestnicy Warsztatów biorą udział w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 

7:00 do 15:00 w ramach kilku pracowni: 

gospodarstwa domowego, plastyczno-

ogrodniczej, rękodzielnictwa artystycznego, 

informatycznej oraz ceramicznej. Program dla 

każdej osoby, która bierze udział w 

warsztatach ustalany jest indywidualnie, na 

podstawie predyspozycji, możliwości i potrzeb 

każdego z uczestników. W ramach WTZ każdy 

spośród uczestników otrzymuje także 

wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, 

pielęgniarskiej i fizjoterapeutycznej.  
   

 

Żródło: https://aktywizacjaiintegracja.com/ 

 

Pracownia stolarska „U Gepetta” 

Celem projektu jest m.in. kultywowanie 

stolarskiej tradycji w Nowem, a także promocja 

edukacji zawodowej wśród dzieci i młodzieży 

oraz rozbudzenie dziecięcej kreatywności i pasji. 

Jest to także alternatywna forma spędzania 

wolnego czasu, która jest bardzo przez dzieci i 

młodzież lubiana.  

Uczestnikami projektu są dzieci i młodzież w 

wieku 7-15 lat z Nowego. Dlaczego powstała 

taka inicjatywa?                              źródło: https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/932  

Nowe przez dziesięciolecia było mekką rzemiosła stolarskiego, ale tradycja ta z biegiem lat 

zaginęła. Działanie Fundacji z założenia ma posiadać charakter długofalowy i przede 

https://aktywizacjaiintegracja.com/
https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/932


  
 

 

wszystkim trwały. Chcą pobudzać pasje, kreatywność i promować edukację zawodową, w 

szczególności w zawodach ginących, w tym także w stolarstwie. 

 

Aktywny Senior 

Jest to projekt, w którym udział mogą brać seniorzy, osoby po 60tym roku życia zamieszkali 

w gminie Nowe. 

Celem projektu jest aktywizacja oraz integracja społeczna, a także edukacja osób po 60tym 

roku życia. Jest to projekt cykliczny, którego zadaniem jest przeciwdziałanie społecznemu 

wykluczeniu seniorów, zachęcanie do nabywania kompetencji cyfrowych, podnoszeniu ich 

kondycji fizycznej oraz 

psychicznej. 

Poprzez udział w zajęciach 

oferowanych w ramach 

projektu seniorzy uczestniczą w 

budowaniu społeczności 

lokalnej, są częścią przestrzeni 

społecznej, budują wspólnotę 

sąsiedzką. Poprawia się ich 

codzienne samopoczucie 

fizyczne i psychiczne, a także 

codzienne funkcjonowanie.               Żródło: https://aktywizacjaiintegracja.com/ 

 

Masażysta z dostawą do domu 

Jest to program realizowany od 2017 roku. Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych z 

terenu Gminy Nowe. Mogą w nim wziąć udział osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności z brakiem przeciwwskazań do świadczenia usług masażu.  

Głównym założeniem i celem projektu jest, aby osoby niepełnosprawne miały większe 

szanse dostępu do leczniczej rehabilitacji odbywającej się w ich domu, w miejscu  

i środowisku, które znają i akceptują. W ramach projektu oferowany jest masaż klasyczny, 

bańką chińską, wałkami wieloigłowymi, a także masaż Shantala mający na celu poprawę 

samopoczucia oraz codziennego funkcjonowania. 
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Terapeuta z dostawą do domu 

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby osób przewlekle chorych. Jest on uzupełnieniem 

form wsparcia opieki środowiskowej. 

Projekt jest przeznaczony dla 8 osób z terenu Gminy Nowe. Osoby te ze względu na swoje 

choroby skazane są na długotrwałe przebywanie w domu, mają zdecydowanie ograniczone 

możliwości samodzielnego funkcjonowania, a co za tym idzie niestety są również wykluczone 

z życia społecznego.  

Dzięki projektowi codzienne funkcjonowanie 

osób chorych ma ulec poprawie. Otrzymują oni 

wsparcie w miejscu zamieszkania, pomoc 

psychologiczną, uczestniczą w terapii zajęciowej. 

Poprzez te formy wsparcia chorzy mogą oderwać 

się od codzienności związanej  

z długotrwałym chorowaniem, mają większe 

szanse na uniknięcie kryzysów psychicznych  

i emocjonalnych, w ciekawy i przede wszystkim 

twórczy sposób spędzają czas w zaciszu własnego 

domu.       

                 Żródło: https://aktywizacjaiintegracja.com/ 
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Źródła: 

https://aktywizacjaiintegracja.com/ (stan na 25.10.2021) 

https://www.facebook.com/fundacjanowe/ (stan na 25.10.2021) 

https://www.facebook.com/wtznowe (stan na 25.10.2021) 

https://owies.eu/487/fundacja-aktywizacji-i-integracji (stan na 25.10.2021) 

https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/932 (stan na 25.10.2021) 
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