Atlas Dobrych Praktyk – nawigator

Stowarzyszenie na rzecz
1. Rozwoju Gminy Bałtów
„Bałt”
Stowarzyszenie
2. Bielskie
Artystyczne Teatr Grodzki
Spółdzielnia Socjalna
3. Usługowo-HandlowoProdukcyjna w Byczynie
4. Habitat for Humanity
Stowarzyszenie Niepełno5. sprawni dla Środowiska
EKON
Rzeczy Różnych
6. Pracownia
SYNAPSIS
7. Fundacja „Nasz Dom”
8. Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być Razem”

i Restauracja
11. Pensjonat
„U Pana Cogito”
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12. Bank Drugiej Ręki
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Środowisko naturalne

Społeczność lokalna

NGOsy

Odbiorcy usług medycznych

•
••
••
•
•
•
•
•
•
••

Wzajemnej
9. Stowarzyszenie
Pomocy „Flandria”
Emaus
10. Stowarzyszenie
w Lublinie

Wychowankowie rodzinnych
domów zastępczych

Dzieci i młodzież zagrożone
patologiami

Osoby uzależnione

Ubogie rodziny bez własnego
mieszkania

Osoby bezdomne

Osoby długotrwale bezrobotne

L.P. Nazwa

Osoby niepełnosprawne, chore i po kryzysach psychicznych

Grupy/ obszary na rzecz których prowadzona jest działalność
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Branża

Forma
prawna

Turystyka

Stowarzyszenie,
fundacja, sp. z. o. o. Bałtów, zasięg lokalny

Rękodzieło, warsztaty

Stowarzyszenie,
ZAZ, WTZ

Bielsko-Biała, zasięg regionalny

Wspieranie rozwoju lokalnego gminy przez stworzenie infrastruktury turystycznej (park dinozaurów,
spływy tratwami, stok narciarski, stadnina itp.)
Reintegracja osób wykluczonych społecznie - warsztaty (zakład introligatorsko-drukarski), rękodzieło,
rehabilitacja przez sztukę

Prace remontowobudowlane

Spółdzielnia socjalna

Byczyna, zasięg lokalny

Prace budowlano-remontowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe

Rynek mieszkaniowy Fundacja
Recykling

Stowarzyszenie

Siedziba i zasięg
działania

Warszawa, zasięg ogólnopol- Pomoc ubogim rodzinom w budowie własnych
ski, lokalne oddziały
mieszkań
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnoWarszawa, zasięg ogólnosprawnych przez pracę na rzecz ochrony środowipolski
ska; odzyskiwanie surowców wtórnych

Rękodzieło, warFundacja, ZAZ
sztaty
Sprzedaż używanych Fundacja
rzeczy

Warszawa, Lesznowola,
zasięg regionalny

Prace remontowobudowlane

Stowarzyszenie

Cieszyn, zasięg regionalny

Rynek usług medycznych

Stowarzyszenie

Inowrocław, zasięg regionalny

Prace remontowe, Stowarzyszenie,
renowacje, sprzedaż WTZ
używanych rzeczy
Turystyka, hotelarstwo

Stowarzyszenie,
ZAZ

Branża informatycz- Stowarzyszenie
na, recykling

Działania

Lutol Mokry, zasięg lokalny

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z autyzmem - warszat introligatorski, rękodzieło
Prowadzenie sklepy z używanymi rzeczami sprowadzanymi ze Szwecji
Wspólnoty osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. W ramach Centrum Edukacji Socjalnej prowadzone są m.in.: warsztat ślusarski, remontowobudowlany, rz emiosła artystycznego, krawiecki
Ułatwienie dostępu członkom stowarzyszenia do
rynku usług medycznych. Stowarzyszenie prowadzi
aptekę oraz sklepy medyczne

Krążnica Jara (Lublin), zasięg
regionalny (jeden z ośrodków Wspólnota tworzona przez osoby wykluczone sponależących do sieci Emaus
łecznie (renowacja i sprzedaż używanych rzeczy)
w Polsce)
Pensjonat i restauracja zatrudniające osoby po kryKraków, zasięg regionalny
zysach psychicznych
Ułatwianie pozyskiwania oprogramowania kompuWarszawa, zasięg ogólnoterowego dla NGOsów oraz pośredniczenie w przepolski
kazywaniu używanego sprzętu

