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Sieć tworzy kilkanaście podmiotów ekonomii społecznej
(PES),w tym konsorcjum spółdzielcze 

i  przedsiębiorstwo komercyjne. 
 

Sieć podmiotów ekonomii społecznej 

Szeroki katalog usług dla osób
starszych w jednym miejscu! 

 

CHCESZ MIEĆ
DOSTĘP DO
SZEROKIEJ OFERTY
USŁUG WSPARCIA
OSÓB STARSZYCH?  

 

WWW.DOBROSTAN.BIZ

SPRAWDŹ JAK WIELE
DOBREGO MOŻEMY
ZROBIĆ!

 



 Sprawdź jak wiele dobrego możemy zrobić!

PES to organizacje, które prowadzą działalność
głównie w celach społecznych, dla realizacji
określonej misji. Dla nich zysk jest tematem
drugorzędnym, najważniejsza jest pomoc zatrudnionym
w nich pracownikom, osobom z niepełnosprawnościami,
czy też osobom znajdującym się w trudnych życiowych
sytuacjach. PES kładą również ogromny nacisk na
wysoką jakość świadczonych usług. Zyski w założeniu
są reinwestowane w cele statutowe tych podmiotów lub
we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu
udziałowców, czy też właścicieli. 

Członkowie sieci

Konsorcjum spółdzielcze:

Spółdzielnia Socjalna EUREKA

i Spółdzielnia Socjalna GMINOVA

Fundacja Działań lokalnych LOGOS

Fundacja imienia Braci Sołuńskich -

Cyryla i Metodego

Fundacja Kreatywnych Zmian

Społecznych

Fundacja Rozwoju Społeczno -

Gospodarczego INWENCJA

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE

G MapTravel Sp z o.o.

OPIEQN Sp. z o.o.

Stowarzyszenie CZEŚĆ

Stowarzyszenie DOBRY DOM

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ Mieniany

Związek Organizacji Pomocowych

Przedsiębiorstwo komercyjne: LOOTUS Joanna Jędrzejowska



usługi wspierające codzienne samodzielne
funkcjonowanie seniorów 
usługi teleopieki 
domowa opieka paliatywna
usługi opiekuńcze
usługi rehabilitacyjne i psychologiczne

warsztaty z organizacji wolnego
czasu
animacje dla osób starszych
wirtualne spacery
edukacja prozdrowotna
szkolenia z kompetencji cyfrowych
usługi turystyczne
zajęcia sportowe (np. joga, aqua
aerobik, nordic walking, 
samoobrona)

Usługi sieci DOBROSTAN

 Sprawdź jak wiele dobrego możemy zrobić!



Kim jesteśmy?
Firma LOOTUS to zespół kreatywnych, dynamicznych i doświadczonych
osób świadczących kompleksowe usługi w zakresie: pozyskiwania dotacji 
z funduszy europejskich, realizowania i koordynowania projektów
finansowanych z UE, organizacji i realizacji certyfikowanych szkoleń
zawodowych, doradztwa i poradnictwa zawodowego (indywidualnego i
grupowego), przygotowania biznes planów.

 

LOOTUS Joanna Jędrzejowska

Usługi dla osób starszych
Firma LOOTUS świadczy również prywatne usługi opiekuńcze dla klientów
indywidualnych zapewniając kompleksową opiekę osobom starszym oraz
niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze świadczone
są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników.

 

www.lootus.pl

LOOTUS Joanna Jędrzejowska
ul. Warneńczyka 1/52, 39-300 Mielec
e-mail: joanna.jedrzejowska@lootus.pl
tel.: 172506905

@lootusmielec 

Obszar świadczenia usług dla seniorów
Mielec i okolice (województwo podkarpackie)



Kim jesteśmy?

Związek Organizacji Pomocowych działa od 2017 r. Prowadzi działalność
koncentrującą się wokół szeroko pojmowanych usług społecznych oraz innych
im towarzyszącym. Związek Organizacji Pomocowych od czerwca 2021 r.
posiada wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych, tym samym jego działalność
została wzbogacona o prywatną praktykę rehabilitacyjną. 

 

Związek Organizacji Pomocowych

Dzienny Dom Pobytu w Gorzowie Wielkopolskim i Deszcznie;
Centrum Fizjoterapii w Gorzowie Wielkopolskim;

Usługi dla seniorów realizowane są w następujących placówkach: 

Związek Organizacji Pomocowych prowadzi również Centra Integracji
Społecznej, tworzy i wspiera spółdzielnie socjalne, współpracuje 
z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Usługi dla osób starszych

Związek Organizacji Pomocowych
ul. Gwiaździsta 24, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 603 342 400
e-mail: biuro@zopgorzow.pl www.zopgorzow.pl

Obszar świadczenia usług dla seniorów
województwo lubuskie 

@ZwiazekOrganizacjiPomocowych 



pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
działalność na rzecz w wieku senioralnym; 
działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
ochrona i promocja zdrowia; 
działalność charytatywna.

Fundacja Działań Lokalnych LOGOS działa na terenie powiatu łomżyńskiego 
w woj. podlaskim. Jej statutowymi celami są między innymi: 

Kim jesteśmy?

 

Fundacja Działań Lokalnych LOGOS

Ponieważ do głównych celów fundacji należy wsparcie seniorów i promocja
zdrowia,  w 2019 r. powstał sklep medyczny Eko Medical przy ul. Kazańskiej 4 
w Łomży. Mieszkańcy okolic mogą tam nabyć różnego rodzaju sprzęt
medyczny i ortopedyczny, taki jak: wózki inwalidzkie, ortezy stawów, produkty
kompresyjne (rajstopy, podkolanówki), chodziki, podpórki i balkoniki, materace
przeciwodleżynowe, wkładki ortopedyczne, obuwie profilaktyczne, skarpetki
zdrowotne, inhalatory, ciśnieniomierze, termometry, rotory, pasy brzuszne,
produkty stomijne, kule ortopedyczne, pieluchomajtki, podkłady higieniczne 
i produkty do pielęgnacji skóry. 

Usługi dla osób starszych

Fundacja Działań Lokalnych LOGOS
Sklep Eko-Medical
ul. Kazańska 4; 18-400 Łomża
tel. +48 608 025 910; e-mail: sklep@fundacja-logos.net

@ekomedical

Obszar świadczenia usług dla seniorów
województwo podlaskie

www.dobrostan.biz



Stowarzyszenie CZEŚĆ świadczy usługi w zakresie organizacji czasu wolnego
seniorów, przygotowywania animacji oraz prowadzenia szkoleń z kompetencji
cyfrowych.  Od 2018 r. w ramach stowarzyszenia działa przedsiębiorstwo
społeczne „Ambasada Kreatywności”. Jest to klubokawiarnia dająca szansę
osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale bezrobotnym ponownie wrócić 
i zaistnieć na rynku pracy.

Kim jesteśmy?

 

Stowarzyszenie CZEŚĆ

Dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla seniorów stworzono projekt
„Szlak (nie)dostępny”, czyli możliwość wirtualnego spaceru na Orlą Perć przy
wykorzystaniu gogli do rzeczywistości wirtualnej. Stowarzyszenie działa 
w Domach Seniora, Domach Dziennej Pomocy, Uniwersytetach Trzeciego
Wieku, Domach Pomocy Społecznej, w szpitalach. Prowadzi wykłady 
o zdrowym stylu życia, sprawności ruchowej, ćwiczeniach rehabilitacyjnych,
które można wykonywać samodzielnie, a które pomagają w powrocie do
zdrowia lub zahamowaniu postępujących chorób. Prowadzi również
indywidualne i grupowe warsztaty w zakresie kompetencji cyfrowych dla
seniorów (komunikacja online; e-usługi, w tym zakupy i bankowość online,
usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

Usługi dla osób starszych

Stowarzyszenie CZEŚĆ
ul. Kopernika 20/56, 32-540 Trzebinia
email: kontakt@stowarzyszenieczesc.pl
tel.: 502 420 804 www.stowarzyszenieczesc.pl

Obszar świadczenia usług dla seniorów
obszar całej Polski

@stowarzyszenieczesc



Fundacja prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami poprzez
rehabilitację zawodową. Stawia na rozwój społeczności lokalnych, wspólnot
samorządowych i innych instytucji, które działają dla dobra publicznego. 

Fundacja zajmuje się osobami niesamodzielnymi, które są chore lub wymagają
opieki po hospitalizacji oraz osobami samotnymi albo samotnie gospodarującymi
w tym osobami starszymi. Fundacja posiada wykwalifikowaną kadrę około
pięćdziesięciu opiekunek oraz opiekunów zapewniających opiekę dla ludzi
niesamodzielnych, potrzebujących opieki w miejscu swojego zamieszkania.
Pracownicy pomagają w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, realizują
zalecenia pielęgnacyjne wydane przez lekarza, zapewniają opiekę higieniczną,
prowadzą indywidualne plany wsparcia dopasowując je do potrzeb swoich 
 podopiecznych. W swojej działalności  fundacja stawia na nowoczesną
technologię używając opasek telemetrycznych przekazywanych podopiecznym.
Opaska bada parametry życiowe i posiada bardzo przydatną i ratującą funkcję
„S.O.S.” Monitoruje ona funkcje życiowe i alarmuje, gdy stan zdrowia pacjenta
ulega pogorszeniu.

Kim jesteśmy?

 

Fundacja Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego INWENCJA

 

Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego INWENCJA
ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów 
email: fundacja@fundacjainwencja.pl
tel.: 663 155 533 www.fundacjainwencja.pl 

Usługi dla osób starszych

Obszar świadczenia usług dla seniorów
obszar całej Polski

@fundacjainwencja



Celem Fundacji jest działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych
rodzin i osób, działalność charytatywna, działania w zakresie podtrzymywania
tradycji narodowej i rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, działania 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, działania na rzecz promocji zatrudniania i aktywizacji
zawodowej.

województwo świętokrzyskie 

Pobyt w hostelu dla osób z podwójną diagnozą, czyli uzależnionych ze
współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa
świętokrzyskiego. Fundacja oferuje zakwaterowanie stałe dla osób, które nie
wymagają pobytu na oddziałach szpitalnych, zamieszkanie na okres od 6-12
miesięcy, całodzienne wyżywienie, konsultacje z lekarzem psychiatrą, wsparcie
zespołu terapeutycznego, pielęgniarskiego doradcy zawodowego, pracownika
socjalnego, uczestnictwo w profilowanych programach psychoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych, weekendowe spotkania z rodziną i osobami najbliższymi,
szkolenia, możliwość udziału w stażach zawodowych w ramach działań
readaptacyjnych.

Kim jesteśmy?

 

Fundacja 
Kreatywnych Zmian Społecznych  

KREATYWNYCH ZMIAN SPOŁECZNYCH 

Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych 
Zborówek 3, 28 - 133 Pacanów
e-mail: fundacjakzs@gmail.com
tel. +48 577 353 650
 

Usługi dla osób starszych

Obszar świadczenia usług dla seniorów

@siecdobrostan

www.dobrostan.biz



Domowa opieka paliatywna, opieka holistyczna nad pacjentem.
Usługi opiekuńczo rehabilitacyjne (transport, wyżywienie, rehabilitacja, 
 rekreacja).
Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do
prowadzenia procesu leczenia i rehabilitacji w warunkach domowych.
Czynności pielęgniarskie w domu chorego.

Fundacja  W TROSCE O ŻYCIE jako jedyna organizacja pozarządowa w okolicy
Brzozowa działa w sferze domowej opieki paliatywnej. Udziela ona wsparcia
dzieciom i osobom dorosłym przewlekle lub nieuleczalnie chorym, 
a także ich rodzinom. Dba o poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. 
Fundacja świadczy usługi z zakresu opieki senioralnej, rehabilitacji i profilaktyki
pro zdrowotnej w ramach prowadzenia Dziennych Domów Pobytu.  

województwo podkarpackie

Kim jesteśmy?

 

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE
36-200 Brzozów, ul. Rzeszowska 14 
e-mail: fundacjabrzozow@op.pl
tel. 797 716 357 

www.wtrosce.eu

Usługi dla osób starszych

Obszar świadczenia usług dla seniorów

@siecdobrostan



Zorganizowane wyjazdy na Bałkany (poznawanie kultury Bałkanów poprzez
turystykę, biesiadę i kontakt z rodowitymi mieszkańcami; imprezy i
wydarzenia integracyjne - rafting (spływ rzeczny na pontonach), zajęcia w
górach, zwiedzanie wyjątkowych miejsc i zabytków, które nie są
powszechnie uczęszczane, nauka języka obcego w praktyce.
Wyjazdy organizowane są w formie turystyki społecznej, bez zarobku dla
organizatora.
Organizacja podróży obejmuje: koordynację pobytu, przewoźnika,
zakwaterowanie, przewodnika.

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego działa od 2017 r. Stawia
na rozwój społeczeństwa w aspekcie działalności społecznej, informacyjnej i
kulturowej. Zrealizowała wiele projektów i celów społecznych. Osobom
starszym oferuje wiele skutecznych rozwiązań w  codziennym funkcjonowaniu,
stawia na rozwój w dziedzinie kultury, spędzania wolnego czasu, zwiększenia
aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym, dbania o swoje zdrowie i kulturę
fizyczną oraz budowania poczucia bezpieczeństwa.

Kim jesteśmy?

Fundacja Imienia Braci Sołuńskich
 - Cyryla i Metodego 

Fundacja im. Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego
Os. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław
email: biuro@fundacjacim.pl
tel.: 730 666 739

Usługi dla osób starszych

Obszar świadczenia usług dla seniorów
obszar całej Polski

www.fundacjacim.pl

@fundacjacyrylaimetodego 



Spółdzielnia specjalizuje się w smacznych, domowych i odpowiednio
zbilansowanych obiadach z dostawą. Oferujemy także profesjonalną obsługę
cateringową samorządów, klientów indywidulanych i biznesowych.
Oferta obejmuje wszelkie typy imprez.

Nowa Sarzyna i okoliczne gminy (województwo podkarpackie)

Spółdzielnia oferuje smaczne i odpowiednio zbilansowane obiady 
z dowozem na terenie miasta Nowa Sarzyna i okolicznych gmin.
Posiłki przygotowywane są na bazie produktów najwyższej jakości, 
a odpowiednio dobrane składniki zapobiegają chorobom cywilizacyjnym takim
jak otyłość, czy cukrzyca. Spółdzielnia oferuje także obsługę cateringową
imprez rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. 

Kim jesteśmy?

 

Spółdzielnia Socjalna EUREKA

Spółdzielnia Socjalna EUREKA
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
email: spoldzielnia.eureka@o2.pl
tel. 17 717 74 75

Usługi dla osób starszych

Obszar świadczenia usług dla seniorów

www.facebook.com/profile.php?
id=100057392741813

www.dobrostan.biz

mailto:spoldzielnia.eureka@o2.pl


Spółdzielnia Socjalna GMINOVA świadczy usługi w zakresie utrzymania zieleni 
i porządku, projektowania ogrodów, prac remontowo-budowlanych oraz usług
koparką. Za cel postawiła sobie integrację społeczną, aktywizację zawodową
osób bezrobotnych i realizację usług społecznych, które świadczone są lokalnie.

Leżajsk i okolice (województwo podkarpackie)

Kim jesteśmy?

 

Spółdzielnia Socjalna GMINOVA 
 

Spółdzielnia Socjalna GMINOVA
Giedlarowa 338
37-300 Leżajsk
email: spoldzielnia@gminova.pl
tel.:  530 623 264, 531 204 396 

Usługi dla osób starszych
Utrzymanie zieleni i porządku oraz projektowanie ogrodów (koszenie
trawników, sadzenie, przycinanie, wycinki, pielęgnacja roślin, zakładanie
terenów zielonych).
Sprzątanie terenów zielonych.
Odśnieżanie. 
Sprzątanie wewnątrz budynków i obiektów przemysłowych.
Prace remontowo-budowlane (prace malarskie, tapetowanie i
oblicowywanie ścian, szpachlowanie, układanie glazury, montaż paneli
podłogowych i ściennych, montaż płyt kartonowo – gipsowych, montaż
ścianek działowych, okien i drzwi oraz prace rozbiórkowe).
Usługi koparką (np. wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych).

Obszar świadczenia usług dla seniorów

www.gminova.pl

www.facebook.com/people/spoldzielnia
-Gminova/100039006667486/

mailto:spoldzielnia@gminova.pl


G Map Travel Sp. z o.o. świadczy usługi turystyczne poprzez sprzedaż
wycieczek w kraju i za granicą. Firma posiada salon sprzedaży w Jarosławiu
(woj. podkarpackie), gdzie klienci mogą porównać i kupić wycieczki przy
wsparciu doświadczonych doradców wakacyjnych. G Map Travel współpracuje
tylko z zaufanymi partnerami turystycznymi. Firma gwarantuje bezpieczne
transakcje, bez dodatkowych kosztów.

obszar całej Polski

Kim jesteśmy?

 

G Map Travel Sp. z o.o.

Profilowane usługi turystyczne "skrojone na miarę" dla osób starszych. 
Kompleksowe doradztwo ułatwiające osobom starszym organizację
wyjazdów krajowych i zagranicznych.
Doradztwo i szczegółowe wytyczne w zakresie przepisów i wymagań
dotyczących kwestii epidemicznych i organizacyjnych związanych z
wyjazdem do danego kraju.
Przeprowadzenie krok po kroku przez wszelkie niezbędne procedury i
pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Usługi dla osób starszych

G MapTravel Sp. z o.o.
ul. J. Poniatowskiego 52, 37 - 500 Jarosław
e-mail: adampieczko1985@gmail.com
tel.: 697 226 355

Obszar świadczenia usług dla seniorów

www.dobrostan.biz

@siecdobrostan



OPIEQN Sp. z o.o. oferuje i zapewnia pomoc i opiekę nad osobami starszymi,
niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi w ich domach, a także dziećmi. 

powiat buski w województwie świętokrzyskim

Kim jesteśmy?

 

OPIEQN Sp. z o.o.

Opieka nad osobą niesamodzielną, starszą  lub niepełnosprawną (pomoc 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, robienie zakupów, pomoc 
w przygotowaniu posiłków, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, organizacja
wolnego czasu, pielęgnacja i opieka higieniczna, wykonywanie czynności
pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, itp.)

Usługi dla osób starszych

OPIEQN Sp. z o.o.
Badrzychowice 57, 28-136 Nowy Korczyn
email: opieqn57@gmail.com
tel. 519-857-143 lub 604-870-461

Obszar świadczenia usług dla seniorów

@Opieqnuslugiopiekuncze

www.dobrostan.biz

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.30097%2C20.80728&fbclid=IwAR0pBTmPTexuVz7hq2DGI2IaZIwHcO9pBXkh64oDLQrKVkMwb9Goa6zlLeg
mailto:opieqn57@gmail.com


Stowarzyszenie DOBRY DOM swoją opieką obejmuje osoby 
z niepełnosprawnościami, dając im pracę, która umożliwia im powrót do życia
społecznego. Efektywnie działa w branży stolarskiej, wikliniarskiej,
gastronomicznej oraz konfekcjonowania, zatrudniając prawie 100 osób. Celem
stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w życiu
społecznym poprzez rozwijanie ich w sferze aktywności zawodowej i społecznej.
Osoby ze szczególnymi potrzebami stają się bardziej samodzielne życiowo,
rozwijają zdolności twórcze oraz budują swoją samoocenę. Dzięki pracy realizują
się zawodowo, mają ogromne poczucie wzrostu swojej wartości i przydatności.

województwo podkarpackie 

Kim jesteśmy?

 

Stowarzyszenie DOBRY DOM

Catering dla osób starszych: przygotowywanie i dowożenie dwudaniowych
obiadów z możliwością wykupienia abonamentu. Dania przygotowywane z
myślą o seniorach, więc ich skład jest odpowiednio zbilansowany zgodnie z
potrzebami seniorów.
Mieszkania treningowe.

Usługi dla osób starszych

Stowarzyszenie DOBRY DOM
Wola Zarczycka 129A, 37-311 Wola Zarczycka
email:  biuro@dobrydom.org
tel. +48 17 240 10 42 www.dobrydom.org

Obszar świadczenia usług dla seniorów

@stowarzyszenie.dobry.dom



Stowarzyszenie PRZYSTAŃ Mieniany rozpoczęło swoją działalność w 2013
roku. Powołane zostało z inicjatywy samorządowców z gminy Hrubieszów oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w celu aktywizacji osób
bezrobotnych. Misją stowarzyszenia jest reintegracja społeczno-zawodowa
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, stworzenie im szansy na
odbudowę życia zawodowego i rodzinnego poprzez programy pomocy
wzajemnej, edukacji oraz rozwoju przedsiębiorczości w lokalnej społeczności.

powiat hrubieszowski (województwo lubelskie)

Kim jesteśmy?

 

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ Mieniany

Prowadzenie kawiarnio – cukierni „Lalka” oraz sklepu garmażeryjnego w
Hrubieszowie przy ulicy Narutowicza 27.
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych (pomoc w
przygotowaniu i podawaniu posiłków, pomoc w utrzymaniu higieny, prace
porządkowe w gospodarstwie domowym, podstawowe zakupy, uczenie i
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,  pielęgnacja
jako wspieranie procesu leczenia.
Usługi dostawcze, porządkowe, cateringowe.

Usługi dla osób starszych

Stowarzyszenie PRZYSTAŃ Mieniany 
Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów
email: biuro@cismieniany.pl
tel. 84 618 32 47

Obszar świadczenia usług dla seniorów

@cismieniany 
 

www.cismieniany.pl



SPRAWDŹ JAK
WIELE MOŻEMY

DLA CIEBIE
ZROBIĆ!

 

CHCESZ MIEĆ
DOSTĘP DO
SZEROKIEJ OFERTY
WSPARCIA OSÓB
STARSZYCH? 

 

WWW.DOBROSTAN.BIZ

 

Biuro sieci DOBROSTAN
+ 48 17 857 71 00
+ 48 517 085 293
kontakt@dobrostan.biz 
www.dobrostan.biz
ul. Dąbrowskiego 20 A
35-036 Rzeszów 

@siecdobrostan

Tu też jesteśmy!

 

SIEĆ POWSTAŁA W RAMACH 
 PROJEKTU „SUKCES - PROGRAM
WSPARCIA PODMIOTÓW
EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W FUNKCJONOWANIU 
W SIECIACH, PARTNERSTWACH 
I KLASTRACH”.

 
WWW.DOBROSTAN.BIZ


