
 Poza prowadzeniem dwóch sklepów z lokalną i sezonową żywnością Stowarzyszenie 
Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” systematycznie rozwija działalność społeczno-edukacyjną 
skierowaną zarówno do wspólnoty członków jak i lokalnej społeczności.
W ciągu blisko 6 lat, od kiedy zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie zorganizowaliśmy w Śródmieściu wiele 
wydarzeń kierowanych do lokalnej społeczności o tematyce edukacyjnej.

Było to m.in.:
kilkanaście wyjazdów terenowych do gospodarstw 

rolnych gdzie poznawaliśmy zasady upraw
ekologicznych, zrównoważonych i zgłębialiśmy 
relacje z naszymi rolnikami,

otwartych nieodpłatnych wydarzeń informacy-
jnych dot. przedsiębiorczości społecznej i kooperaty-
wy,
w których wzięło udział pona ób. Większość 
z nich odbyła się w Warsztacie Warszawskim na
Placu Konstytucji.
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2019:
Zorganizowaliśmy 2 zbiórki zimowych ubrań dla osób bezdomnych w październiku i g

organizacji Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang - Gy Dziung Norbu
Przez cały rok przekazywaliśmy żywność z „krótką datą przydatności” do Jadłodzielni przy Wilcz
Promowaliśmy zniżkowe na zakupy Karty Seniora dla sąsiadów z Muranowa

Prowadziliśmy otwartego szkolenia „Przedsiębiorstwo społeczne i co dalej” przy współpracy
z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekonomicznych

rganizacja Śledzika dla członków i sympatyków Kooperatywy
Prezentacja nt. Kooperatywizmu dla dwóch klas z L. . im. Leopolda Lisa-Kuli

Prowadziliśmy cykl otwartych Kawiarni Naukowych w kawiarni No Problem:
 co gdyby ludzie byli dobrzy?” Dr Dorota Komar
 „Fitor rewolucję” Dr Dorota Komar

 „Zakupy jako działanie polityczne. Historia spółdzielczości” Dr. B Błesznowski
 „Czy rośliny myślą i czują?” Dr Dorota Komar

 Wykład dla studentów kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW
zestniczyliśmy w panelu "Ekonomia społeczna a przyszłość Polski" organizowaną przez

Stałą Konferencję ds. Ekonomii Społecznej 

w ramach programu Exercising Modernity przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Warszawie.
Prowadziliśmy prezentację i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z młodymi

spółdzielcami z Danii przy współpracy ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Socjalnych
występowaliśmy na panelu w ramach Kongresu Kobiet "Ekolog gia

ździerniku przeprowadziliśmy badanie opinii nt naszej organizacji wśród społeczności lokalnej, a
także poddaliśmy się badaniu nt. Wdrażania zmiany społecznej organizowanej przez Instytut Rozwoju
Wsi Polskiej Akademii Nauk

współorganizowaliśmy Dzień Akcji "Dobra żywność - dobre rolnictwo kuchnią
społeczną i wykładami naukow  Warsztacie Warszawskim.

atywy FISE współzałożyliśmy Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych
wsparliśmy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny dostawą warzyw

 Wsparliśmy zbiórkę na rzecz Strefa WolnoSłowa w Teatrze Powszechnym przekazując Bon na zakupy
w naszych sklepach.



• 12.08.2019 prezentowaliśmy model 
działania kooperatywnego przedsiębiorst-
wa ekologicznego wśród
członków organizacji Agro-Eco-Culture z 
Białorusi
• od września do końca roku współpracow-
aliśmy z Fundacją Wspierania Inicjatyw 
Ekonomicznych w
ramach programu stażowego dla ucho-
dźców i przyjęliśmy na staż jedną ucho-
dźczynię
• 23.08.2019 dzieliśmy się doświadczeniem i 
prezentowaliśmy nasz model działania
przedsiębiorczyniom społecznym z Turkow-
skiej Unii Rozwoju

• 26-28.07.2019 zorganizowaliśmy otwarte seminarium nt. Budowy społeczności w oddolnych
inicjatywach na Osiedlu Jazdów
• 5.07.2019 uczestniczyliśmy w debacie eksperckiej pt.: "Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany
technologiczne a potrzeby rolników" w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej
• 28.07.2019 zorganizowaliśmy otwarty piknik z okazji 6 urodzin Kooperatywy „Dobrze”

• od czerwca 2019 współpracujemy z Radiem Kapitał tworząc cykl podkastów edukacyjnych „Taśmy
Kooperatywy”
• 25.05.2019 prezentacja na pikniku „sztuka spółdzielczości” organizowanym przez Biennale Warszawa
przy współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej.
• 20.05.2019 prowadziliśmy szkolenie z Krótkich Łańcuchów Dostaw dla doradców rolniczych
• 12.05.2019 zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z naszym rolnikiem Zbigniewem Chajęckim na temat
pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie i żywieniu.
• 11.05.2019 w ramach festiwalu Docs Against Gravity opowiadaliśmy jak założyć Kooperatywę,
podczas debaty „Zdrowa żywność, silne więzi. Jak zacząć kooperatywę?”
• 2.05.2019 robiliśmy prezentację dla młodzieży o rolnictwie i klimacie i krótkich łańcucha dostaw w
ramach Akademii Strajku Klimatycznego na UW.
• Wygraliśmy konkurs organizowany przez inicjatywę Transfer-Hub na innowacyjny pomysł włączania
młodych ludzi do rynku pracy poprzez opracowanie programu szkoleniowego nt. wspólpracy młodych
rolników z mieszkańcami miast
• 24.04.2019 promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną wśród studentów UW podczas cyklu: Chodźmy
w miasto - Jak działają instytucje w praktyce".
•18.03.2019 przystąpiliśmy do projektu Global Cooperative Enterpreneurs w ramach którego
prowadzimy mentoring osób, które chcą zakładać kooperatywy w Polsce
• Robiliśmy prezentacje dotyczące rolnictwa ekologicznego i kooperacji dla 8 klas ze szkół
podstawowych (marzec, kwiecień 2019) przy współpracy z Fundacją Siłaczka.
• Prowadziliśmy w Śródmieściu (luty, marzec 2019) serię warsztatów z wiedzy praktycznej we
współpracy z portalem Organiczni Baranowscy, m.in.: robienie kosmetyków bez chemii wytwarzaniu,
ekologicznych środków czystości, ograniczania odpadów.
• 18.01.2019 zorganizowaliśmy otwarty Bal Spółdzielczy - imprezę integrującą osoby zainteresowane
działaniem spółdzielczym na którym było ponad 100 osób.



2018:

 Współorganizowaliśmy w Domu 
Braci Jabłkowskich I Forum Suwerenności 
Żywnościowej
w Polsce romujące zrównoważoną 
gospodarkę żywnościową

romowaliśmy spółdzielczość jako 
odpowiedź na kryzysy ekonomiczne w 
Zachęcie w ramach cyklu “Przyszłość będzie 
inna”
 W ramach projektu Agro Edu Lab 

stworzyliśmy ogólnodostępny Przewodnik po 
sprzedaży bezpośredniej (dostępny 
na naszej stronie i w sk tóre 
chcą zakładać kooperatywy, grupy zakupowe 
lub inne, alternatywne formy dystrybucji 
ży

2017:

Stworzyliśmy także bezpłatny Kooperatywny Atest Rolnictwa Proekologicznego (K tóre pokazują o co 

ia Atestu wśród naszych dostawców i dzielimy się nim z innymi Kooperatywami czy grupami zakupow
k rodzin Kooperatywy zorganizowaliśmy otwarty piknik z eko jedzeniem a także spotkania 

o historii spółdzielczości: Spółdzielnie spożywców – kolektywna moc zmiany świata, kiedyś i ter Prowadził je 
dr Bartłomiej Błesznowski oraz spotkanie ze spółdzielcami z Browaru S
 Wspólnie z Ogrodem Botanicznym UW organizowaliśmy spotkanie “Kto decyduje i naszej żywności (nt

polityki r że spotkanie Czy nasze jedzenie jest za drogie? gdzie mówiliśmy o 
potrzebie krótkich łańcuchów dostaw w rolnictwie

rowadzaliśmy po sklepach ucząc nt różnorodności warzy Fundacją
Fabryka Muzyk

r raz z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności prowadziliśmy webinarium„Suwerenność
Żywnościowa w teorii i praktyce” W b, w tym wiele nauczycielek i
nauczy

r zorganizowaliśmy warsztat i spotkanie dot ów Fair Trade sprzedawanych w
sklepach Kooperatywy

r raliśmy udział w dorocznych Dniach Andersa, gdzie prowadziliśm warsztat z
kompostowania odpadów organiczny

r zestniczyliśmy 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 to skuteczna
metoda edukacji proekologicznej i zmiany przyzwyczajeń kupujących,

r kazji Dnia Spółdzielczości w Polsce wraz ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy
zorganizowaliśmy całodzienny piknik i Bal Spółdzielczości – Spółdzielczość Nowa F kniku
prezentowaliśmy nasze produkty, a następnie wymienialiśmy się doświadczeniami odnośnie
prowadzenia sklepów spółdzielczy

r zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dotyczące planu stworzenia
osiedlowegokompostownik townik miał być prowadzony i doglądany przez Kooperatywę
Dobrze, przy wsparciu merytorycznym Ogrodu Botanicznego UW kanie poprowadzone zostało
przez Izę Mier (reprezentantkę Ogrodu Botanicznego i członkinię Kooperatyw Niestety, ze względu na
plan remontu placu, na którym miał powstać kompostownik, nie udało się go nam zbudować

dystrybucji ży
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2015 - 2016:
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