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Misja i Wizja

Wspieramy indywidualne
osoby oraz społeczności w
rozwoju, kreowaniu
rzeczywistości, zmienianiu
siebie i świata na lepszy.

Historia naszego stowarzyszenia rozpoczęła się w 2012

Stowarzyszenie Mocni
Razem wspiera i rozwija
postawy prospołeczne oraz
aktywność obywatelską.
Kreuje zmiany i nadaje
KOLOR społecznościom
lokalnym.

https://mocnirazem.org/


Stowarzyszenie „Mocni Razem” w okresie       

 od 2012 roku do 2022 r.:

zrealizowało 24 projekty rządowe 

pozyskało łącznie dofinasowanie 

w wysokości 440 563 zł 

działaniami objęto  3 000  osób 

 "Centra Społecznościowe
w Śródmieściu i Zawodziu""
"Centrum Społecznościowe Szopki"
"Program Aktywności Lokalnej w Zawodziu"
"Obywatele Planety A"
"Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia"

Więcej 
o projektach

 
 
 

Nasze najważniejsze 
projekty to:

http://mocnirazem.org/category/projekty-zrealizowane/
https://mocnirazem.org/


wsparcie osób po 70
roku życia

działania integracyjne

Aktualnie poszukujemy
Partnerów/Sponsorów,
 którzy udzielą wsparcia 
finansowego lub 
rzeczowego 
                 na rzecz aktywizacji
                katowickich
                  Seniorów.

opieka, aktywizacja,
edukacja

animowanie społeczności
i budowanie więzi

społecznych

wsparcie osób z
niepełosprawnością

opieka stanu
psychofizycznego

Aktualny projekt - 
DAS  czyli  Dzielnicowa Akademia Seniora

w zamian za udzielone wparcie oferujemy atrakcyjny pakiet usług
marketingowych oraz specjalistycznych. 

https://mocnirazem.org/


Świadczenia sponsoringowe i barterowe cz. I
 świadczenia o charakterze marketingowym 

 promocja Partnera w social mediach Stowarzyszenia; 

promocja Partnera na stronie www Stowarzyszenia; 

stoisko reklamowe Partnera podczas wydarzeń

organizowanych przez Stowarzyszenie (tylko w

ostatnich dwóch miesiącach byliśmy

współorganizatorami wydarzeń, w których

uczestniczyło około 800 osób);

projekt i wykonanie gadżetów dla Partnera 

(tj. magnesów, przypinek);

promocja Partnera w siedzibie Stowarzyszenia (w skali

roku w naszej siedzibie pojawia się 700 osób);

zaproszenia na eventy dla Pracowników Partnera 

(np. zaproszenia na wydarzenia kulturalne)

https://mocnirazem.org/


Świadczenia sponsoringowe i barterowe cz. II
 

organizacja warsztatów i szkoleń min.:

          -  warsztaty z efektywnej komunikacji 

          -   warsztaty z motywacji i aktywizacji 

          -   warsztaty współpracy w grupie

          -  szkolenie dla pracowników 

             z wykorzystaniem symulatora starości

organizacja „festynów” i wydarzeń pracowniczych 

(work life balance) 

tworzenie spotów reklamowych

poradnictwo psychologiczne 

poradnictwo pedagogiczne 

świadczenia o charakterze specjalistycznym 

https://mocnirazem.org/


"Mocni Razem" 
dla firm
społecznie
odpowiedzialnych

Partnerzy, którzy nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem
„Mocni Razem” mogą uzyskać zaproszenie do lokalnego
klastra społecznie odpowiedzialnych firm. Dzięki temu
Sponsorzy/ Partnerzy w postaci „Rady Biznesu
Stowarzyszenia”, będą mogli  partycypować w działaniach
oraz monitach funduszy przeznaczonych na cele statutowe
Stowarzyszenia "Mocni Razem". 

https://mocnirazem.org/


Wsparli nas

https://mocnirazem.org/


Współpracujemy
z 

https://mocnirazem.org/


Zapraszamy do współpracy - kontakt
 

Prezes Agnieszka Rzepecka
a.rzepecka@mocnirazem.org
Telefon: (+48) 509 233 227 https://mocnirazem.org/

https://mocnirazem.org/
https://mocnirazem.org/
https://www.facebook.com/MocniRazem
https://www.instagram.com/mocni_razem/
mailto:a.rzepecka@mocnirazem.org
https://mocnirazem.org/

