
„Dzięki Fundacji, mimo niepełnosprawności,

 podjęłam swoją pierwszą pracę”



Tworzymy miejsca pracy 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną!

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w ramach grupy Arche w 2014 roku w odpowiedzi na problem repatriacji. 

Od tego czasu nasze działania rozszerzyły się i obejmują również szeroko pojęte wsparcie osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

Efekty społeczne jakie przynosi praca osobom zatrudnionym w naszej fundacji wyznaczają kierunek 

do dalszych działań i napędzają nasz rozwój. Zmiany, jakie obserwujemy u naszych pracowników są niesamowite 

- po kilku miesiącach pracy to nie są te same osoby. 

, bo chociaż nie znają wartości Są pewni siebie, bardzo samodzielni, dowartościowani
pieniądza, sam fakt, że partycypują w kosztach utrzymania domu, podnosi ich samoocenę.

Jeszcze dwa lata temu nikt nie wierzył, że będą pracowali. 

Dzisiaj pod marką „toMy” tworzą niezwykłe rękodzieło. 
Kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, czy autyzmem 

tworzy niepowtarzalną ceramikę, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby i t-shirty oraz rzeźbę. 

W pracowni cukierniczej natomiast ciasta i ciastka oraz tradycyjny chleb w piecu opalanym drewnem. 

Wspieramy niepełnosprawną młodzież 

w wejściu w dorosłe życie 

 Budujemy mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 Umożliwiamy powrót do kraju rodakom wysiedlonym z Polski

 Wspieramy zachowanie tradycji i kultury regionu

 Organizujemy bale i koncerty charytatywne

 Organizujemy Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej Szukamy Nikifora oraz plenery malarskie

 Organizujemy Triathlon i Paratriathlon Kraina Bugu

Na zdjęciu: Państwo Lena i Władysław Grochowscy, fundatorzy Fundacji z niepełnosprawnymi pracownikami.



Zaproś bliskich i współpracowników na warsztaty świąteczne prowadzone 

przez naszych wyjątkowych pracowników w oddziałach Fundacji 

w Łochowie i Warszawie.Taka forma warsztatów uświadamia, oswaja i uczy 

właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością.

Połącz warsztaty z pobytem w Pałacu i Folwarku Łochów lub Arche Hotelu 

Poloneza w Warszawie.

Świąteczne warsztaty 
rzemieślnicze i artystyczne



Warsztaty

Warsztaty cukiernicze   - Łochów, Warszawa   

pieczenie lub lukrowanie pierników

Warsztaty ceramiczne   - Łochów, Warszawa   

ozdoby świąteczne 

Warsztaty rzeźbiarskie   - Łochów

 rzeźba w drewnie - tematyka dowolna

W sprawie warsztatów zapraszamy do kontaktu 

bezpośrednio z oddziałami.

Łochów:

tel. 506 618 837

lochow@fundacjalenygrochowskiej.pl

Warszawa:

tel. 531 670 750

warszawa@fundacjalenygrochowskiej.pl

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 8212640725, KRS: 0000506586

tel. 25 6441464, 515001065, biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

www.FundacjaLenyGrochowskiej.pl

SKLEP ON-LINE www.KupujeszPomagasz.pl

W ofercie posiadamy również

karty podarunkowe i karnety

na warsztaty do zrealizowania 

w oddziałach Fundacji.



Upominki świąteczne

Mała rzecz, a cieszy. Tak można powiedzieć o gadżetach i upominkach 

personalizowanych, wykonywanych w naszych pracowniach. Nasza oferta 

skierowana jest do firm i instytucji, które chcą swoim klientom 

i kontrahentom podarować niedrogi, a elegancki upominek. 

Twój zakup to wsparcie naszych działań i wzmocnienie pozytywnego 

wizerunku Twojej firmy.

Filiżanki espresso 

dostępne są 

w dwóch kształtach:

-stożek (110 ml)

-proste (90 ml)

Świeczniki dostępne są 

w dwóch rozmiarach:

wys. 6,5 cm oraz 10 cm.

Szeroki wybór kolorystyki



Rękodzieło dostępne w e-sklepie www.KupujeszPomagasz.pl

Nasze świeczniki są doskonałą, 

subtelną ozdobą wnętrza. 

Mogą służyć także jako patera 

na biżuterię lub klucze.

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 8212640725, KRS: 0000506586

tel. 25 6441464, 515001065, biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

www.FundacjaLenyGrochowskiej.pl

SKLEP ON-LINE www.KupujeszPomagasz.pl

Ozdobnie szkliwione kubki 

o różnych pojemnościach 

dostępne są pojedynczo lub

 w zestawach z talerzykiem.

Misy i patery to doskonałe połączenie pięknego i praktycznego

prezentu. Nasze wyroby pokryte są szkliwem spożywczym, 

są więc bezpieczne w kontakcie z żywnością.

Dysponujemy szeroką paletą kolorów i wzorów.

Robimy także niepowtarzalne 

mydelniczki, których 

nie dostaniesz w żadnym

innym sklepie



Upominki świąteczne

Oryginalne ozdoby choinkowe  wykonane ręcznie

przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną dostępne są 

w zestawach. Pakowane w eleganckie pudełko z okienkiem 

lub naturalny, bawełniany woreczek są doskonałym 

uzupełnieniem świątecznych dekoracji.

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 8212640725, KRS: 0000506586

tel. 25 6441464, 515001065, biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

www.FundacjaLenyGrochowskiej.pl

SKLEP ON-LINE www.KupujeszPomagasz.pl

Ceramiczne zawieszki świąteczne 

do dekoracji według własnego 

pomysłu to doskonały sposób 

na kreatywne spędzenie 

wspólnego czasu.

Ręcznie wykonane kartki

z papieru kraft dostępne są 

w dwóch wzorach.

Wewnątrz znajduje się miejsce 

na dedykację lub personalizację.



Zestaw haftowanych serwetek 

z wysokogatunkowej bawełny

zapakowany w eleganckie 

pudełko z okienkiem w kolorze kraft.

Do wyboru haft złoty lub srebrny.

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 8212640725, KRS: 0000506586

tel. 25 6441464, 515001065, biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

www.FundacjaLenyGrochowskiej.pl

SKLEP ON-LINE www.KupujeszPomagasz.pl

Piernikowe choinki 

przekładane lukrem 

lub zestawy ręcznie 

dekorowanych pierników,

to znakomity upominek 

dla współpracowników 

i bliskich.

Piernikowa chatka dekorowana lukrem 

to znakomita ozdoba świątecznego stołu, 

oraz uciecha z jej dzielenia i jedzenia z bliskimi.

Robiona ręcznie na naturalnym miodzie, 

bez sztucznych dodatków,

oleju palmowego czy konserwantów.

Rękodzieło dostępne w e-sklepie www.KupujeszPomagasz.pl



www.FundacjaLenyGrochowskiej.pl

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, NIP: 8212640725, KRS: 0000506586

tel. 25 6441464, 515001065, biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

Fundacja Leny Grochowskiej

ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce

tel. 25 6441464, 515001065

biuro@fundacjalenygrochowskiej.pl

Oddział Łochów

ul. Marii Konopnickiej 10, 07-130 Łochów

tel. 506 618 837

lochow@fundacjalenygrochowskiej.pl

Oddział Warszawa

ul. Poloneza 85 B, 02-826 Warszawa

tel. 531 670 750

warszawa@fundacjalenygrochowskiej.pl

Niniejszy katalog przedstawia przykładowe produkty 

z oferty wyrobów gotowych i na zamówienie. 

W celu sprawdzenia dostępności zapraszamy do kontaktu.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego 

i Przedsiębiorstwem Społecznym

KRS 0000506586

www.KupujeszPomagasz.pl
Sklep on-line

POMAGAMY NORMALNIE ŻYĆ!

Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2019 wg publiczności 

w Konkursie (eS) im. Jacka Kuronia

Ambasador Wschodu 2019 w kategorii Społecznie Odpowiedzialny

Laureat Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2020 

w kategorii ,,Rozwój”

Laureat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

w kategorii ,,Najlepszy Pracodawca”

Fotografie:  Aleksandra Elwartowska, Monika Wojciechowska, Marceli Chrzuszcz        Teksty:  Aneta Żochowska, Joanna Krasuska
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