
                                                                                                                                                               

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŃ ZA ROK 2017

1



Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”   
Wilcza 29a
00-544 Warszawa
www.dobrze.waw.pl

Członkinie Zarządu:
Nina Józefina Bąk
Beata Charycka
Ewa Kempińska
Dominika Potkańska
Liliana Religa

2



MISJA STOWARZYSZENIA KOOPERATYWA SPOŻYWCZA „DOBRZE”
 

Ruch kooperatyw spożywczych oparty jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie
jest ściśle związany z kwestiami ekologii i demokracji, dlatego całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej
jest niewłaściwe. Powoduje ono, że osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają
warunków, aby dbać o ekologiczne funkcje swojej gospodarki. Pragniemy urzeczywistniać sposób produkcji i dystrybucji
żywności,  którego  nadrzędnym  celem  nie  będą  zyski,  lecz  jak  najlepsze  spełnianie  potrzeb  konsumentów  oraz
producentów, określonych przez nich samych w demokratycznym procesie. Wierzymy, że porozumienie i bezpośrednia
współpraca konsumentów, reprezentujących społeczności miejskie, oraz producentów, reprezentujących społeczności
wiejskie, budują spójność społeczną oraz zaangażowanie obywatelskie będące fundamentami ładu demokratycznego.
Wierzymy  także,  iż  zbliżenie  i  wymiana  między  tymi  społecznościami  przyczynia  się  jednocześnie  do  większej
świadomości wpływu, jaki produkcja żywności ma na środowisko naturalne. Podejmujemy się wcielania powyższych idei
w życie poprzez działalność niniejszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” realizuje swe cele:                         

I. w ramach działalności nieodpłatnej, poprzez:
a) działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację wydarzeń taki, jak festiwale, seminaria, 
warsztaty, konferencje, targi, kursy itp.
a także działalność publicystyczną i medialną;
b) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
c) powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
e) propagowanie i organizowanie eko- i agroturystyki oraz rolnictwa zrównoważonego;
f) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
g) współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą;
h) występowanie do właściwych w kompetencjach władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o 
zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania 
środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód;
i) składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do 
decyzji administracyjnych mających
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wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i 
zdrowia ludności;
j) rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych 
wszystkich szczebli;
k) współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i 
gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie 
międzynarodowej.

II. w ramach działalności odpłatnej, poprzez:
a) działalność artystyczną, edukacyjną i popularyzatorską, w tym organizację wydarzeń takich, jak festiwale, seminaria, 
warsztaty, konferencje, targi, kursy itp.
a także działalność publicystyczną i medialną;
b) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej;
c) powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych;
d) prowadzenie punktów dystrybucji zdrowej i ekologicznej żywności,
e) propagowanie i organizowanie eko-i agroturystyki oraz rolnictwa zrównoważonego;
f) promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych;
g) współpracę naukową i naukowo-techniczną z ośrodkami w kraju i za granicą.
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Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” w 2017 roku realizowała działania w 5 obszarach:

1. DOSTĘPNOŚĆ – zwiększanie dostępu do zdrowej żywności w mieście

2. PARTNERSTWO – budowanie partnerskich relacji z rolnikami i innymi
organizacjami realizującymi cele zgodne z naszymi wartościami

3. EDUKACJA – uczymy się nawzajem jak zmieniać świat na lepsze i działać
na rzecz społeczności lokalnej

4. DEMOKRACJA – tworzymy społeczność opartą na zasadach demokracji
bezpośredniej

5. RZECZNICTWO – wspieramy rozwiązania prawne zgodne z naszymi
wartościami
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Działamy w myśl międzynarodowych
zasad spółdzielczych

1. Dobrowolnego i otwartego członkostwa

2. Demokratycznej kontroli członkowskiej

3. Ekonomicznego uczestnictwa członków

4. Autonomii i niezależności

5. Kształcenia, szkolenia, informacji

6.Współdziałania

7.Troski o społeczność lokalną



DOSTĘPNOŚĆ 
 zwiększanie dostępu do zdrowej

żywności w mieście
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Ad 1. DOSTĘPNOŚĆ – zwiększanie dostępu do zdrowej żywności w mieście

W 2017 roku z  powodzeniem kontynuowaliśmy rozwój dwóch sklepów Kooperatywy – otwartego w 2014 sklepu przy 
ulicy Wilczej 29a oraz otwartego w 2016 sklepu przy ulicy Andersa 27. Dzięki centralnemu położeniu sklepów 
zapewnialiśmy szeroki dostęp do zdrowej żywności zarówno gospodarstwom domowym naszych ponad 300 członków i 
członkiń, jak i okolicznym mieszkańcom i osobom pracującym w Śródmieściu:

• Zapewniamy naszym członkom i klientom zdrową, lokalną żywność najlepszej jakości, zaopatrując się u zaufanych
rolników, z którymi relacje budowaliśmy przez ponad 4 lata.  Tak, jak w poprzednich latach działalności, staraliśmy
się  przede  wszystkim  zadbać  o  najlepsze  produkty  nieprzetworzone,  czyli  oprócz  warzyw  i  owoców  również
różnorodne kasze, ryże, strączki, orzechy i suszone owoce, a także nabiał i przetwory. Aby jednak wyjść naprzeciw
osobom  o  różnych  preferencjach  żywieniowych  oraz  alergikom,  rozszerzyliśmy  również  ofertę  wegańskiego
nabiału, tofu i tempehu, roślinnych past i pasztetów, a także produktów bezglutenowych. Ponadto, wprowadziliśmy
do oferty kosmetyki i detergenty (w sklepie przy Andersa 27). 

• Naszym członkom w zamian za pomoc przy prowadzeniu Kooperatywy oferujemy produkty z marżą ok 8%, 
natomiast ceny dla klientów utrzymujemy na poziomie niższym niż w innych sklepach ekologicznych. Wytwarzanie
żywności ekologicznej przez rodzinne gospodarstwa, w których rolnik otrzymuje godną zapłatę za swoje plony i 
pracę, będzie zawsze droższe niż żywność wyprodukowana w warunkach przemysłowych. Dzieje się tak m.in. 
dlatego, że produkcja przemysłowa jest subsydiowana przez instytucje państwowe i unijne. Ceny w naszych 
sklepach nigdy nie osiągną poziomu cen produktów z supermarketów czy dyskontów, ale za to jakość odżywcza 
naszej żywności jest o wiele wyższa, a skutki społeczne i środowiskowe mają nieporównywalnie
lepszy wpływ na lokalną społeczność.

• We wrześniu 2017 r. w sklepie przy Andersa 27 wprowadziliśmy dla osób powyżej 65 roku życia
Karty Seniora/Seniorki, upoważniające do 20% zniżki na 15 wybranych, najczęściej kupowanych
produktów. Do końca grudnia 2017 r. wydaliśmy karty 62 osobom.

• Prowadzimy Fundusz Solidarnościowy dla członków i członkiń, które mają trudności z
opłaceniem składki członkowskiej. W 2017 r. dofinansowaliśmy składki 13 razy.

• Otwierając sklepy o godzinie 9:00 rano przez 6 dni w tygodniu umożliwiliśmy klientom robienie
zakupów na rodzinne śniadanie, zakup zdrowych przekąsek w drodze do pracy i wcześniejsze
kupienie półproduktów do przygotowania obiadu, co zostało bardzo docenione przez lokalne
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społeczności zgromadzone wokół obydwu lokalizacji. Jednocześnie zamykanie sklepów o godzinie 19:30 pozwala 
na spokojne zrobienie zakupów po pracy w przypadku większości osób pracujących na etacie.

• W 2017 roku zwiększyliśmy zespół pracowników z 8 do 13 pracowników – wprowadzając m.in. stanowisko ds. 
koordynacji sklepów, specjalisty ds. magazynowych i zapraszając do współpracy nowe kasjerki. To działanie 
sprawia, że nie tylko polepszamy nasze usługi, ale tez tworzymy miejsca pracy dla osób bezrobotnych lub 
pracujących wcześniej bez umowy o pracę w gastronomii.

• Łatwo dostępna informacja jest podstawą sukcesu
każdego działania. Aby zachęcić Warszawiaków do
przystąpienia do naszej Kooperatywy, co miesiąc
organizujemy otwarte spotkania informacyjne. W 2017
roku na 11 spotkaniach odwiedziło nas ponad 200 osób.  
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Czym Sklepy Kooperatywy różnią się od innych?

*są wspólną własnością wszystkich członków/iń Kooperatywy;
*mogą w nich kupować osoby należące do Kooperatywy jak i 

osoby w niej niezrzeszone
*sklepy działają m.in. dzięki składkom (30 zł/miesiąc) oraz 

ochotniczej pracy członków/iń Kooperatywy (min. 3h/miesiąc)
*członkowie/inie mają specjalne, niższe ceny w zamian za swoje 

zaangażowanie
*wszyscy członkowie/inie mogą decydować o kierunkach rozwoju 

organizacji podczas Zgromadzeń Walnych
*dochód z działalności sklepów przeznaczamy na realizację celów 

statutowych Kooperatywy
*wszystkie zatrudnione w Kooperatywie osoby są jej członkami i 

członkiniami
*stosujemy równość płac bez względu na zajmowane stanowisko
*sprzedajemy sezonową żywność bezpośrednio od zaufanych 

rolników oraz inne produkty ekologiczne
*ograniczamy do minimum zużycie opakowań – sprzedajemy 

żywność na wagę,
*nie stosujemy foliówek, recyklingujemy śmieci, oddajemy 

opakowania dostawcom
*prowadzimy działalność edukacyjną i integracyjną



 PARTNERSTWO
 budowanie partnerskich relacji z
rolnikami i innymi organizacjami

realizującymi cele zgodne z
naszymi wartościami
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Ad 2. PARTNERSTWO – budowanie partnerskich relacji z rolnikami i innymi organizacjami realizującymi cele
zgodne z naszymi wartościami

• Podstawą naszych partnerskich relacji z rolnikami jest sprawiedliwy handel – czyli godna zapłata za dostarczoną 
przez nich żywność. Odwiedzamy naszych rolników, aby lepiej zrozumieć proces wytwarzania żywności. 21 maja 
2017 roku wybraliśmy się do gospodarstwa Piotra i Anny Krajewskich.

• Nasza Kooperatywa jest aktywna w sieci Suwerenności Żywnościowej, która zrzesza rolników i konsumentów 
dążących do ochrony rodzinnego i tradycyjnego rolnictwa (więcej w pkt. Rzecznictwo).

• Regularnie współpracujemy także z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności w realizacji działań z obszaru 
suwerenności żywnościowej.

10



EDUKACJA
 uczymy się nawzajem, jak
zmieniać świat na lepsze i

działać na rzecz społeczności
lokalnej
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Ad. 3 EDUKACJA – uczymy się nawzajem, jak zmieniać świat na lepsze i działać na rzecz społeczności 
lokalnej

W 2017 roku organizowaliśmy wiele wydarzeń o charakterze edukacyjnym ale też integracyjnym, aby móc lepiej 
jednoczyć społeczność wokół wspólnych celów:

• 28 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z rolnikami otwierające kampanię „Dlaczego nie kupuję w supermarkecie”
(link) – rolnicy opowiadali m.in. o tym, jak model dystrybucji żywności wpływa na rynki zbytu rodzinnych 
gospodarstw.

• Zorganizowaliśmy w cyklu spotkań "Lato w ogrodzie". Cykl składał się z 3 spotkań: warsztatu integracyjnego 
"Minimalizm i Zero Waste" (maj), warsztatu „Kooperatywa jest Kobietą” i rozmowę wokół książki – „Mały zeszyt 
osiędbania” (czerwiec), spotkania z dr Łukaszem Badowskim, fizykiem z Centrum Nauki Kopernik -- autorem 
książki „Laboratorium w szufladzie: Matematyka, w której matematykę robi się ze wszystkiego!”.

• Wystąpiliśmy w filmie WWF „Energia odNowa” w którym promowaliśmy alternatywne systemy dystrybucji 
żywności.

• 25 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dotyczące planu stworzenia osiedlowego kompostownika. 
Kompostownik miał być  prowadzony i doglądany przez Kooperatywę Dobrze, przy wsparciu merytorycznym 
Ogrodu Botanicznego UW. Spotkanie poprowadzone zostało przez Izę Mier (reprezentantkę Ogrodu Botanicznego i 
członkinię Kooperatywy). Niestety, ze względu na
plan remontu placu, na którym miał powstać
kompostownik, nie udało się go nam zbudować.
Odbyliśmy natomiast ciekawą rozmowę z
sąsiadami.

• 1 lipca 2017 r. z okazji Dnia Spółdzielczości w
Polsce wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni
Pracy zorganizowaliśmy całodzienny piknik i Bal
Spółdzielczości – Spółdzielczość Nowa Fala. Na
pikniku prezentowaliśmy nasze produkty, a
następnie wymienialiśmy się doświadczeniami
odnośnie prowadzenia sklepów spółdzielczych.
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• 3 lipca 2017 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu „Dzień bez foliówek”we współpracy z Polskim Stowarzyszeniu Zero 
Waste. W naszych sklepach znajdują się pojemniki na tzw. Boomerang Bags – torby wielorazowe dla tych klientów,
którzy zapomnieli przynieść swoje. Klient przy następnych zakupach odnosi pożyczoną torbę, najczęściej z kilkoma
niepotrzebnymi, które znalazł w domu. Jest to skuteczna metoda edukacji proekologicznej i zmiany przyzwyczajeń 
kupujących. 

• 16 września 2017 r. braliśmy udział w dorocznych Dniach
Andersa, gdzie prowadziliśmy m.in. warsztat z kompostowania
odpadów organicznych.

• 19 października 2017 r. zorganizowaliśmy warsztat i spotkanie
dot. bananów Fair Trade sprzedawanych w sklepach Kooperatywy.

• 25 października 2017 r. odbyła się prezentacja o Kooperatywie
„Dobrze” u zaprzyjaźnionej greckiej Kooperatywy SYNZO w Atenach i wymiana doświadczeń dotyczących 
prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego i zarządzania spółdzielnią. Nasza pracowniczka Nina Józefina Bąk przez
kilka miesięcy pracowała w kooperatywie SYNZO i pomagała reformować jej wewnętrzne procesy.  W SYNZO 
zajmowała się m.in. analizą płynności zamówień oraz wdrożeniem procedur aktualizowania stanów 
magazynowych. To dość techniczne rozwiązania, o których wadze zdała sobie sprawę pracując w Kooperatywie 
"Dobrze".

• 10 listopada 2017 r. wraz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności prowadziliśmy webinarium „Suwerenność 
Żywnościowa w teorii i praktyce”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób, w tym wiele nauczycielek i nauczycieli.

• 7 grudnia 2017r. zorganizowaliśmy wspólne gotowanie z Kooperatywą Dobrze na Bemowie. Podczas spotkania 
rozmawialiśmy o źródłach dobrej żywności, jedzeniu lokalnym i sezonowym, a także o modelu działania 
Kooperatywy, jej celach i wizjach, oraz o tym, jak do niej dołączyć. Spotkanie poprowadziły Lila Religa i Joanna 
Baranowska.

• 17 grudnia 2017 r. miały miejsce tradycyjne już Mikołajki.
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Pod  koniec  2017  roku  Kooperatywa  liczyła  253
członków i członkiń rzeczywistych i 84 członków/iń
wspierających, czyli w sumie 337 osób. Przez cały
rok  2017  członkowie/inie  odbyli  ponad  6000
godzin  dyżurów  pomocniczych  w  sklepach.  To
ekwiwalent około 250 dni kalendarzowych ciężkiej
kolektywnej pracy.



DEMOKRACJA 
tworzymy społeczność opartą na

zasadach demokracji
bezpośredniej
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Ad 4. DEMOKRACJA – tworzymy społeczność opartą na zasadach demokracji bezpośredniej

• W 2017 r. nasze Stowarzyszenie skupiło się na dopracowaniu mechanizmów współpracy wśród pracowników 
Kooperatywy, tak aby utworzyć odpowiedzialny i samo-zarządzający się zespół. W tym celu wdrożyliśmy dwa 
mechanizmy. Pierwszy to cykliczne spotkania wszystkich pracowników (raz na miesiąc, w niedzielę) w celu 
polepszenia przepływu informacji i rozwiązywania bieżących problemów. Drugi mechanizm to proces 
rozbudowanej informacji zwrotnej i spotkań ewaluacyjnych (w zależności od potrzeby raz na miesiąc lub raz na 
trzy miesiące). Zespół pracowników liczył pod koniec 2017 roku 13 osób, w tym osobę odpowiedzialną m.in. za 
proces ewaluacji.

• Na otwartym zebraniu grupy koordynacyjnej wspólnie podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu podwyżki wynagrodzeń,
kształtując pensję za cały etat na umowę o pracę w wysokości 4,4000 zł brutto. Utrzymaliśmy natomiast równość 
płac bez względu na pełnione stanowisko.

• Pod koniec roku rozpoczęliśmy również szerokie konsultacje dot. kryteriów na podstawie których dokonujemy 
wyborów asortymentu w naszych sklepach. Konsultacje były prowadzone w ramach grup roboczych.
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Rzecznictwo
wspieramy rozwiązania

zgodne z naszymi wartościami
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Ad 5. Rzecznictwo – wspieramy rozwiązania prawne zgodne z naszymi wartościami
We współpracy z rolnikami aktywnie działaliśmy na rzecz promocji nieprzemysłowych sposobów produkcji i dystrybucji 
żywności oraz na rzecz promocji rolniczej sprzedaży bezpośredniej:

• W marcu 2017 r. rozpoczęliśmy Kampanię edukacyjno-
informacyjną „Dlaczego nie kupuję w supermarkecie?”
W ramach kampanii stworzyliśmy portal informacyjny,
broszurę,  poprowadziliśmy  spotkanie  dyskusyjne  i
współtworzyliśmy  filmy  promujące  ekologiczne
rolnictwo  rodzinne.  Ekspansja  supermarketów,
dyskontów  i  innych  sieci  spożywczych  w  Polsce,  to
proces który na trwałe zmienił krajobraz wsi i  miast.
Wraz  z  brakiem  prawa  chroniącego  drobnych
wytwórców i kupców, proces ten prowadzi do upadku
niezależnych sklepów spożywczych i przyczynia
się do zaniku rodzinnych gospodarstw rolnych.
Supermarkety i dyskonty odgrywają także kluczową
rolę w procesie pogarszania się standardów żywności,
warunków  pracy  oraz  w  zatruwaniu  środowiska
naturalnego i niszczeniu rolnictwa.

• 10  marca  2017  r.  braliśmy  udział  w  konferencji

prasowej  przewodniczącego komisji  sejmowej ds.  rolnictwa i  rozwoju wsi.  Jako konsumenci  zaangażowani/e w
budowanie sprawiedliwych relacji handlowych miasto-wieś na wyraźną prośbę rolników wsparliśmy nowelizację
projektu ustawy o rolniczej  sprzedaży bezpośredniej,  dzięki  której  wytwórcy z  drobnych gospodarstw mogliby
legalnie sprzedawać swoje przetwory do sklepów i stołówek. Wierzymy, że przyszłość polskiego rolnictwa leży w
drobnych  rodzinnych  gospodarstwach  rolnych.  Kooperatywa  Dobrze,  poza  prowadzeniem  dwóch  sklepów  w
Warszawie, angażuje się także w działania rzecznicze na rzecz reformy polskiego rolnictwa.
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• Polskie organizacje ekologiczne i społeczne, w tym Kooperatywa „Dobrze” opublikowały wspólne stanowisko nt.

przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, wzywając decydentów politycznych do stworzenia polityki
rolnej  uczciwej  wobec  rolników  i  społeczności  wiejskich,  gwarantującej  zdrowe  jedzenie  dla  obywateli  oraz
zapewniającej ochronę przyrody w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i
bogactwo świata roślin i zwierząt. Dlaczego to ważne? Bo to od kształtu WPR zależy jakie rolnictwo przetrwa, gdzie
i  jaką  żywność  będziemy  kupować. Stanowisko  polskich  organizacji  ekologicznych  i  społecznych  na  temat
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku dostępne jest na stronie: https://www.dobrze.waw.pl/wspolna-
polityka-rolna-do-wymiany/
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Przyszedł  czas,  aby  dostrzec,  że  WPR  nie  powinna  dotyczyć
pojedynczych rolników ale powinna koncentrować się na całych
społecznościach obszarów wiejskich, doceniając realizowane przez
nie dodatkowe usługi ekologicze i społeczne, wspierając wszelkie,
znane  jak  i  nowatorskie,  inicjatywy  współpracy  producentów
rolnych,współzarządzania przez społeczność wrażliwymi dobrami
wspólnymi,  skracania  dróg  żywności  od  producenta  do
konsumenta poprzez różne formy sprzedaży bezpośredniej, w tym
kooperatyw  spożywczych,  budowania  lokalnej  produkcji,
przetwórstwa i dystrybucji żywności.
WPR  musi  stawiać  sobie  cele  zgodne  z  ideą  zrównoważonego
rozwoju,  poszukiwać  suwerenności  żywieniowej,  wspierać
rozwój  rolnictwa  ekologicznego,  w  tym  stosowania
tradycyjnych  praktyk  produkcyjnych  agroekologii oraz
wszelkich  inicjatyw  wspierających  żywotność  społeczności
wiejskich.



WYZWANIA

Największym wyzwaniem z którym będziemy się mierzyć w 2018 roku jest brak przestrzeni biurowej dla wszystkich
pracowników oraz brak przestrzeni społecznej do spotkań z członkami Kooperatywy.

Wobec braku wspólnej przestrzeni do pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach niesprzedażowych (koordynacja
administracyjno-finansowa,  koordynacja  wolontariatu  i  członkostwa,  koordynacja  ds.  rozwoju,  koordynacja  sklepów,
koordynacja kontaktów z dostawcami, ewaluacja) zatrudnienie w Kooperatywie wymaga pracy z domu lub kawiarni i
przemieszczania się z własnymi komputerami, co obniża komfort i efektywność pracy naszej organizacji. Rosnąca ilość
dokumentów księgowych i administracyjnych wymaga natomiast miejsca na archiwum, a w tym momencie znajduje się
na niewielkiej antresoli sklepu na Wilczej 29a.

Kooperatywa „Dobrze” swoje działanie w dużej mierze opiera o działanie grup roboczych, grupy koordynacyjnej, zespołu
pracowników  itp.   W  ciągu  miesiąca  poza  indywidualną  pracą  osób  zatrudnionych  w  Kooperatywie,  odbywają  się
spotkania: zarządu, koordynatorek, grupy koordynacyjnej,  członków zespołu, spotkania ewaluacyjne z pracownikami,
spotkania grupy finansowej, spotkania grupy asortymentowej, spotkania dla nowych członków kooperatywy. Rzadziej
odbywają się  spotkania strategiczne, integracyjne i walne. Wszystkie te działania wymagają przestrzeni do spotkań i
swobodnej pracy. Ponieważ różne grupy spotykają się średnio 2/3 razy w tygodniu stajemy przed wyzwaniem ciągłego
poszukiwania przestrzeni u innych organizacji, co jest uciążliwe i czasochłonne, a często niemożliwe.

Brak  wspólnej  przestrzeni  utrudnia  prowadzenie  także  spotkań  edukacyjnych  dla  członków,  spotkań  z  rolnikami,
ekspertami,  ale przede wszystkim wzajemne poznanie się  członków i  członkiń Kooperatywy.  Działania  edukacyjne i
integracyjne dla członków Stowarzyszenia jak i dla społeczności lokalnej są kwestią niezbędną do budowania dobrze
funkcjonującej organizacji, która działa na rzecz realizacji ludzkich potrzeb. Aby wzmocnić społecznościowy i sąsiedzki
wymiar naszego działania pragniemy uruchomić cykl spotkań dla społeczności lokalnej, prowadzonych przez członków i
członkinie Kooperatywy „Dobrze”. Podczas spotkań będziemy m.in. rozmawiać o spółdzielczości, ekonomii solidarnej,
zdrowym odżywianiu, suwerenności żywnościowej. 
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