


Fundacja Cooperacja powstała 14 listopada 2019 roku
z przyjaźni i połączenia doświadczeń oraz pasji dwóch jej
założycielek: Moniki Pawlak i Eweliny Lasota.

Poznałyśmy się 9 lat wcześniej w innej organizacji, gdzie
wspólnie koordynowałyśmy międzynarodowy projekt
partnerski Grundtvig.

Młoda organizacja z doświadczoną kadrą

Krótko o Fundacji dla tych,
którzy jeszcze nas nie znają...



Czym się zajmujemy?
7 STRATEGICZNYCH
KIERUNKÓW DZIAŁAŃ
FUNDACJI COOPERACJA



Język

Otwarte lekcje języka polskiego
w Lesznie i okolicach:

różne poziomy i grupy
wiekowe
grupowe i indywidualne
prowadzenie przez polonistki

Informacja

Mobilny infopunkt dla
cudzoziemców na terenie
subregionu leszczyńskiego:

doradztwo indywidualne
spotkania z ekspertami (służby
mundorowe, urzędnicy itd.)

Kultura

wspólne wyjścia do Muzeum,
Biblioteki, udział w kinie
plenerowym, festiwalu LUFA
informowanie o bezpłatnych
wydarzeniach w okolicy

Integracja

ognisko połączone z podchodami
dla polskich i ukraińskich rodzin
wieczór z Polską kulturą online
(Święto Niepodległości) i
interaktywnym quizem

 wspieramy osoby z doświadczeniem migracyjnym
i uchodźczym w procesie integracji 1





Wycieczki i wizyty studyjne

Organizacja wycieczek do
instytucji kultury dla dzieci ze
Szkół Podstawowych na wsiach

Kultura na wyciągnięcie ręki

Organizacja warsztatów
rękodzielniczych na obszarach
wiejskich

zwiększamy dostęp do kultury
i rozszerzamy ofertę kulturalną w regionie 2





Interaktywny spacer

Stworzenie tablic pamiątkowych i
nagrań filmowych, w których
mieszkańcy dwóch wsi z
województwa dolnośląskiego
dzielą się historią miejsc i swoimi
wspomnieniami

Renowacja

Prace restauracyjne nad
historyczną studnią we wsi na
dolnym śląsku oraz oczyszczenie
terenu jej okalającego i stworzenie
miejsca integracji

promujemy i chronimy materialne
i niematerialne dziedzictwo kulturowe
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Polityka młodzieżowa

Edukujemy młodych ludzi w
tematach związanych z polityką
młodzieżową, partycypacją i
stwarzamy przestrzeń do
współdziałania z decydentami

Inicjatywy

Wspieramy inicjatywy oddolne i
pomagamy przekuć marzenia w
konkretne działania

pobudzamy aktywność społeczną
i obywatelską oraz promujemy demokrację

 
4





Faceci do lasu!

Grupa outdoorowo-bushcraftowa,
spotkania co drugą niedzielę,
wyjazdy, ogniska, noclegi w lesie

Wellbeing

Szkolenie
filozofia Fundacji ;)

promujemy dobrostan,
aktywność fizyczną i kontakt z naturą
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włączamy się i inicjujemy różnorodne
działania, projekty oraz kampanie

antydyskryminacyjne i równościowe
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Międzynarodowe partnerstwa
współpracy na rzecz ważnych
problemów społecznych

6 projektów partnerskich
Erasmus+ (3 jako organizacja
koordynująca, 3 jako partner)
1 projekt szkolenia kadry fundacji

prowadzimy działania edukacyjne
wykorzystując metody edukacji nieformalnej 7







Monika Pawlak
Prezes

603118624

Ewelina Lasota
Wiceprezes

507176951

Kontakt

fundacja.cooperacja@gmail.com



www.cooperacja.pl

www.facebook.com/FundacjaCooperacja

www.instagram.com/fundacjacooperacja

www.tiktok.com/@cooperacja

www.linkedin.com/company/fundacja-cooperacja

Dołączcie do nas...


