Lista Startupów Pozytywnego Wpływu | 2019
Lp Nazwa
1 ActivTek

www
http://activtek.pl/

Branża/Obszar
Budownictwo/Wyposażenie domu
Zdrowie/Włączenie społeczne osób

Opis
ActivTek jest dystrybutorem technologii do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych.

2 Addictions

http://addictions.ai

marginalizowanych

System wspierający walkę z nałogiem alkoholowym.
Główną misją programu jest wzmocnienie pozycji pacjentów z migotaniem przedsionków poprzez naukę na

3 Afib Companion
4 AirMatrix

https://www.facebook.com/AfibCompanion/
https://airmatrix.info

Edukacja zdrowotna
Zdrowie/Ochrona środowiska

temat choroby i sposobu, w jaki mogą odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem.
System czujników jakości powietrza.
To system umożliwiający wiarygodny pomiar zanieczyszczeń powietrza i automatyzowany system

5 Airror

https://airror.pl/

Edukacja ekologiczna
Edukacja/Włączenie społeczne osób

wyznaczania optymalnego nasadzenia zieleni, która poprawia jakość powietrza.

6 Akademia Życia

https://podajdalej.org.pl

marginalizowanych

Akademia Życia zajmuje się przygotowaniem osób z niepełnosprawnością ruchową do samodzielnego życia.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do podejmowania skoordynowanych działań na rzecz lepszego,

7 Akcja Demokracja

https://www.akcjademokracja.pl/

Wspieranie aktywności obywatelskiej

bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

8 Alergis

https://www.facebook.com/Alergis/

Zdrowie/Włączenie społeczne
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Platforma skierowana do alergików, będących na diecie eliminacyjnej, która ułatwia komponowanie posiłków.

9 aleWorek

https://aleworek.pl/

surowców

Lniane worki wielokrotnego użytku na chleb i inne produkty żywnościowe.
Wegańskie torby szyte z tkaniny freedom leather, która wykonana jest w 100% z silikonu, który nie zawiera

10 Alexandra K
11 Alkemie

https://www.alexandrak.co/lang/pl
https://www.alkemie.com/pl/

Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki

tworzyw sztucznych oraz ropy naftowej.
Kosmetyki z naturalnych i ekologicznych składników.
Sklep z wegańską odzieżą (stacjonarny i internetowy), w ofercie posiada bardzo dużą ilość produktów z

12 Ananas
13 Andervision

https://www.ananaswarsaw.pl
https://andervision.pl/

Odpowiedzialna moda
Zdrowie/Ochrona środowiska

pinatexu, czyli materiału skóropodobnego tworzonego z liści ananasów.
Dyskretne nakładki na nos filtrujące powietrze z zanieczyszczeń.

14 AppiCare
Argentum Yacht

http://appicare.pl/

Zdrowie/software

Aplikacja on-line usprawniająca codzienną pracę z pacjentem w dziecięcych hospicjach domowych w Polsce.

https://argentumyacht.com/?v=9b7d173b068d
https://argumentshop.pl/
www.asoa.pl
www.balja.pl

Odpowiedzialna moda
Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki
Ekologiczne kosmetyki

Torby szyte z recyklingowanych materiałów pochodzących z Europy, głównie z nieużywanych już żagli.
Skórzane torebki, do których wykorzystywany jest materiał traktowany jako odpad poprodukcyjny.
Ekologiczne i naturalne kosmetyki.
Ekologiczne środki czystości powstające z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo środowiska naturalnego.
Strona umożliwia wyszukiwanie i rezerwowanie boisk na terenie Polski z zapewnieniem bezpiecznego procesu

19 Ball Squad
20 Batom

https://www.ballsquad.pl/#/
http://www.batom.pl/

Zdrowie
Żywność - sprzedaż
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

płatności.
Sklep z naturalnymi ekologicznymi i certyfikowanymi produktami.

21 Bawełniak

https://www.facebook.com/bawelniaksklep/

surowców

Bawełniane woreczki na żywność wielokrotnego użytku.
Bazar Miejski stwarza możliwość pozbycia się nadmiaru zbędnych rzeczy osobom ich niepotrzebującym,

22 Bazar Miejski

https://bazarmiejski.com/

Odpowiedzialna moda
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

jednocześnie umożliwiając ich nabycie tym, którym jeszcze mogłyby się przydać.
Owijki z woskiem pszczelim wielokrotnego użytku stanowiące zamiennik folii spożywczej.

23 Beepack
24 beMuke

https://beepack.pl/
https://bemuke.pl/

surowców
Ochrona środowiska/Żywność - sprzedaż

25 Better Academy

www.betteracademy.pl

Edukacja
Żywność - sprzedaż/Ekologiczne

społecznych.

26 Betterland

https://www.betterland.pl/

kosmetyki
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Sklep z ekologicznymi produktami.

27 Bez Folii

https://pl-pl.facebook.com/bezfolii/

surowców

Bawełniane woreczki na żywność wielokrotnego użytku.
Produkty, które smakują, wyglądają i zachowują się w kuchni jak mięso (można je smażyć, grillować, piec,

28 Bezmięsny Mięsny

https://www.bezmiesnymiesny.pl/

Żywność - produkcja

mrozić), ale powstają bez składników odzwierzęcych.

15
16
17
18

Tuning
Argument
Asoa
Balja

Produkty z certyfikatem BIO sprzedawane na wagę.
Nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży wraz z kształceniem umiejętności interpersonalnych i
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Biblioteka Ubrań to niekończąca się, wirtualna szafa. Działa jak zwyczajna biblioteka, tylko zamiast książek w
29 Biblioteka Ubrań

http://www.bibliotekaubran.pl/

Odpowiedzialna moda
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

ciągłej cyrkulacji są różne części garderoby.
Bin-e - inteligentny kosz na śmieci, który oddziela plastik od szkła, papier od bio-odpadów i na koniec zgniata

30 Bin-e
31 Bio2materials

http://bine.world/
http://bio2materials.com

surowców
Odpowiedzialna moda

śmieci, żeby zajmowały mniej miejsca.
Bio2materials zajmują się przerabianiem wytłoczyn z jabłek na skóropodony materiał.
Kosmetyki naturalne bez konserwantów. Wiele produktów jest sprzedawanych w wielorazowych

32 Biofemme
33 Bioindygo
34 Biolindo

http://biofemme.pl/
http://bioindygo.pl/
https://www.biolindo.pl/

Ekologiczne kosmetyki
Żywność - produkcja
Naturalne środki czystości

opakowaniach.
Sklep z ekologiczną zdrową żywnością.
Ekologiczne i naturalne środki czystości.
Urządzenie diagnostyczne, które jest w stanie w sześć godzin przetestować pacjenta z podejrzeniem infekcji

35 Biolumo

https://www.biolumo.eu/

Zdrowie
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

bakteryjnej.
Sklep tworzony w duchu zero waste, w którym wszystkie produkty są dostępne na wagę i można je kupić do

36 BIOre

https://biore.com.pl

surowców

własnych opakowań.
System do monitorowania i ochrony ptaków przed zderzeniami z samolotami, farmami wiatrowymi i liniami

37 Bioseco

http://bioseco.com/

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

trakcyjnymi.

38 Biotrem
39 Blue Bird

http://biotrem.pl/
http://bluebirdergo.com/

surowców
Zdrowie/Wyposażenie wnętrz
Zdrowie/Włączenie osób

Biodegradowalne opakowania dla żywnosci, naczynia i sztućce z otrębów.
Produkcja ergonomicznych foteli biurowych.

40 Blumil

https://blumil.pl/

marginalizowanych
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Produkcja wózków inwalidzkich na 2 kołach, z napędem elektrycznym

41 Bobolider
42 Bohema Clothing

https://bobolider.pl/
http://bohemaclothing.com/

surowców
Odpowiedzialna moda

Sklep z wielorazowymi pieluchami dla dzieci.
Polskie, wegańskie buty szyte z tkaniny pinatex (powstającej ze skóry ananasa).
Projektowanie i sprzedaż domów modułowych. Przy prowadzeniu działalności uwzględniane cele społeczne

43 BOXlife
44 Brainly

https://www.boxlife.pl/
https://brainly.pl/

Budownictwo ekologiczne
Edukacja

takie jak: prawa człowieka, najlepsze praktyki związane z pracą i zatrudnieniem, czy kwestie środowiskowe.
Edukacyjny serwis społecznościowy typu Q&A, służący do wzajemnej pomocy uczniowskiej.

Browar Spoldzielczy
Spółdzielnia
Socjalna Dalba

Żywność/Włączenie społeczne osób

45 (Puck),

http://www.browarspoldzielczy.com/

marginalizowanych
Żywność/Włączenie społeczne osób

Jedyny browar spółdzielczy w Polsce, pracownikami są osoby niepełnosprawne.

46 Cafe PoWoli

http://spoldzielniawola.pl/

marginalizowanych
Włączenie społeczne osób

Kawiarnia prowadzona przez osoby z niepełnosprawnościami
Kawiarnia, w której w rolę kelnerów i barmanów wcielają się podopieczni z zaburzeniami rozwojowymi, takimi

47 Cafe Równik

https://www.facebook.com/caferownik/

marginalizowanych
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

jak zespół Downa, autyzm i dysfazja.

48 Cantino

https://cantino.pl

surowców

Cantino to przyjazne dla środowiska, w pełni biodegradowalne, jednorazowe opakowania ekologiczne.
To urządzenie, które pyta pacjenta o samopoczucie – o to, czy ma większe duszności, jakie jest jego ciśnienie

49 Cardio Cube
50 cardiomo
51 Cashee Naturals

https://www.cardiocube.com/
https://cardiomo.com/
https://casheenaturals.pl/

Zdrowie
Zdrowie
Ekologiczne kosmetyki

tętnicze i częstość akcji serca.
Przenośne urządzenie do monitorowania stanu zdrowia osób z problemami kardiologicznymi.
Organiczne, naturalne i ekologiczne kosmetyki.
Internetowy butik, w którym można kupić rzeczy osób znanych publicznie, a 60% ceny zakupu wpływa

52 Celebrity 2 Use

https://celebrity2use.com

Odpowiedzialna moda

bezpośrednio na rachunek wskazanej fundacji lub stowarzyszenia.

53 Clicktrans
54 COCOA

https://clicktrans.pl/
http://rawcocoa.pl/

Transport/Gospodarka współdzielenia
Żywność - produkcja

Platforma łączącą osoby i firmy szukające transportu z przewoźnikami, którzy i tak jadą w danym kierunku.
Słodycze, których głównymi składnikami są surowe superfoodsy.
Szkoła programowania, która łączy kursantów z potencjalnymi pracodawcami dając kompetencje, które

55 Coders Trust

https://coderstrust.pl/

Edukacja/wsparcie zawodowe

zapewnią im dalszy rozwój, aby zwiększyć ich szanse zatrudnienia lub rozpocząć pracę zdalnie.
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Włączenie społeczne osób

Platforma łącząca seniorów z obcokrajowcami żyjącymi na miejscu. Pozwala na wymianę wartości

56 Cook'n'Learn

https://www.facebook.com/cooknlearn/

marginalizowanych

międzykulturowych tradycyjnej kuchni i języka.
Kosmetyki tworzone z dodatkiem naturalnych olejów. Po zużyciu produktów można odesłać opakowania do

57 Creamy
58 Dachy Zielone
Dalej Razem sp z

https://creamy.pl/
http://dachyzielone.net/

Ekologiczne kosmetyki
Budownictwo ekologiczne
Włączenie społeczne osób

producenta, który ponownie je wykorzystuje.
Firma tworząca na zamówienie zielone dachy.
Sklep prowadzony przez osoby z autyzmem. Zajmują się międzi innymi produkcją wegańskich, zdrowych

59 o.o. (Zielona Góra)

https://dalejrazem.pl/

marginalizowanych

przekąsek.

Rozrywka/Włączenie społeczne osób

Ideą Dancingu jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości, walka z wykluczeniem

marginalizowanych
Włączenie społeczne osób

społecznym ze względu na wiek, łączenie pokoleń.
Agencja badawczo-marketingowa zajmująca się konsultowaniem dostepności projektów technologicznych,

Dancing
60 Międzypokoleniowy http://tiny.cc/x48y4y
61 Deaf Respect

http://www.deafrespect.com/
marginalizowanych
https://www.facebook.com/GUSTAVbyDeepDoc

kampanii marketingowych oraz eventów dla osób głuchych.

62 Deep Doc
63 Degrum

/
http://degrum.pl/

Zdrowie
Ochrona środowiska/budownictwo
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Narzędzie pozwalające na wczesne wykrycie zaburzeń nastroju, w tym depresji.
Firma zajmuje się tworzeniem "antysmogowych", zielonych przystanków, które są obsadzane roślinami.

64 Deko Zakupy
65 Dekoeko

http://www.dekozakupy.pl/
http://dekoeko.com/

surowców
Przetwarzanie odpadów/upcykling

Sklep z żywnością na wagę. Rzeczy pakowane są do wielorazowych woreczków klientów.
Platforma dla produktów tworzonych z upcyklingowanych materiałów.
Pracownia odnawiania i malowania mebli farbami kredowymi oraz ozdabiania przedmiotów techniką

66 Dekudeku
67 Dimpact

http://dekudeku.pl/
http://dimpact.pl/

Wyposażenie wnętrz
Edukacja

decoupage’u.
Działalność edukacyjna, eventowa oraz badawcza prowadzona z wykorzystaniem nowych technologii.

68
69
70
71
72
73

https://www.domowykosmetyk.pl/
http://dromnibus.com/
https://www.dreamnation.pl/
https://www.e-fiore.pl/
http://www.earth-heart.pl/
https://www.eataway.com/

Ekologiczne kosmetyki
Edukacja/Zdrowie
Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki
Budownictwo ekologiczne
Żywność

Naturalne kosmetyki wytwarzane ręcznie w małej manufakturze.
Gry wspierające terapię behawioralną dzieci z autyzmem.
Polskie, kolorowe ubrania, wyróżnione przez fundację Kupuj Odpowiedzialnie.
Internetowy sklep z naturalnymi kosmetykami.
Budownictwo naturalne oparte o takie materiały jak glina i słoma.
Platforma łącząca ludzi, którzy chcą gotować z osobami, które chcą spróbować domowego jedzenia.

74 EcoBean
75 Ecolore
76 EduAkcja
Edukacja dla

http://ecobean.pl/pl/start-pl/
https://ecolore.pl/
https://www.edu-akcja.edu.pl/

Przetwarzanie odpadów/upcykling
Ekologiczne kosmetyki
Edukacja/Technologia

Ecobean zajmuje się przetwarzaniem odpadów pozostałych po kawie, które zamieniane są w czystą energię.
Naturalne, mineralne kosmetyki do makijażu.
Nowoczesny program szkoleń online dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Wdrażanie i rozpowszechnianie sprawdzonych systemów edukacji takich jak Khan Academy i Big History

77 przyszłości

http://edukacjaprzyszlosci.pl/

Edukacja/Technologia

Project, opierających się na łączeniu tradycyjnej nauki w szkole z nauką za pomocą internetu.
Drogi budowane w technologii Consolid System charakteryzują się mniejszą ingerencją w środowisko i

78 Ekologiczne Drogi
Ekologiczny

http://www.ekologicznedrogi.pl/index.php

Budownictwo ekologiczne

mniejszym zużyciem zasobów.

79 Grzybowie

http://www.eul.grzybow.pl/

Edukacja/Żywność - produkcja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Edukacja młodych rolników w zakresie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.
Produkty do pielęgnacji i codziennego użytku w duchu zero waste, które wykoname są z naturalnych

80 Ekorozmaitości

https://ekorozmaitosci.pl/

surowców
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

materiałów.

81 Ekoty

https://sklep1858281.home.pl/

surowców

Sklep online z produktami zero waste.
Klasyczna odzież dla kobiet szyta w Polsce. Pełna informacja co składa się na cenę. Minimum 1% ceny

82 Elementy

https://elementywear.com

Odpowiedzialna moda

przekazywany na wsparcie inicjatyw społecznych.
Inteligentna rekrutacja, automatyczne pozyskiwanie i preselekcja kandydatów (pierwszy na świecie bot

83 Emplocity
84 EMYS

https://www.emplocity.com/pl/
https://emys.co/

Rekrutacja/AI
Edukacja

rekrutacyjny, korzystający m.in. ze sztucznej inteligencji).
Robot do nauki języków dla dzieci.

Domowy Kosmetyk
Dr Omnibus
Dream Nation
e-Fiore
Earth Heart
Eataway

Uniwersytet
Ludowy w
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Umożliwia handel klientom indywidualnym i instytucjonalnym na rynkach certyfikatów ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych. Certyfikaty offsetowe pozwalają na równoważenie emisji produkcją energii ze źródeł
85 Environ-Hansa
86 Evergreen
87 ExoLimbs

https://environ-hansa.com/
http://www.evergreen.pl/
http://exolimbs.com/forinvestors.html

Ochrona środowiska/usługi finansowe
Żywność - dystrybucja
Zdrowie/AI
Włączenie społeczne osób

odnawialnych czy rekultywacją gruntów.
Internetowy sklep z wegańską zdrową żywnością.
Firma zajmuje się produkcją inteligentnych ortez kończyn dolnych.

88 Ezen

http://ezen.se/

marginalizowanych
Włączenie społeczne osób

System, który ułatwia osobom niewidzącym korzystanie z komunikacji miejskiej.
Spółdzielnia zajmuje się podnoszeniem aktywności edukacyjno-zawodowej oraz zwiększeniem zdolności do

89 Fado
90 Fairma

http://spoldzielniafado.pl/
https://fairma.pl/pl/

marginalizowanych
Odpowiedzialna moda

zatrudnienia w grupie 80 osób z wadami słuchu.
Sklep z wegańską odzieżą (materiały skóropodobne), wyprodukowaną w Polsce.
Spółdzielnia zajmująca się produkcją i postprodukcją filmową. Projekty realizowane są dla podmiotów, które
wspierają rozwój swojego otoczenia, np. poprzez działania na rzecz środowiska naturalnego i lokalnej

Technologia

społeczności, czy inwestowanie w zasoby ludzkie.
Ekologiczna, wegańska i certyfikowana żywność. W ofercie firmy dostępnych jest wiele gotowych posiłków w

92 Świętokrzyska
http://farmaswietokrzyska.pl/
93 Fiszkoteka
https://fiszkoteka.pl/
94 Flexicube
https://flexicube.pl/
Flexstrip Non Profit

Żywność - produkcja
Edukacja
Budownictwo ekologiczne/upcykling

słoikach.
Nowoczesne rozwiązania w obszarze nauki pomagające w nauce języków obcych.
Firma zajmuje się, adaptacją kontenerów na cele mieszkaniowe.
Sprzedaż i wynajem pojazdów elektrycznych (skuterów, rowerów) prowadzona dla firm i osób indywidualnych.

95 Sp. z o.o.

http://flexstrip.pl/

Transport/Ochrona środowiska

Wynajem skuterów trójkołowych dla firm świadczących usługi miejskie.
Unikatowe torby ze starych plandek samochodowych, etui z nieaktualnych banerów reklamowych, nerki z

96 Foliklo

http://www.foliklo.com/

Odpowiedzialna moda/Upcykling
Edukacja/Włączenie osób

bilbordów, portfele, odblaskowe opaski i pokrowce z recyklingowych materiałów.
Szkolenia w trakcie których wykorzystywany jest mobilny punkt gastronomiczny (foodtruck), zatrudniający

97 Food&Life

www.psfoodlife.pl

zmarginalizowanych

osoby niepełnosprawne.
Aplikacja Foodsi umożliwia zakupienie tańszego posiłku z restauracji, który nie został wykupiony wcześniej, a

98 Foodsi
99 Fundacja Artectur

http://www.foodsi.pl/
artectura.org

Żywność - sprzedaż
Edukacja

pozostawiony do kolejnego dnia uległby zepsuciu.
Warsztaty architektoniczne i artystyczne dla dzieci.

Włączenie społeczne osób

Profilaktyka i promocja zdrowia. Osobami zatrudnionymi do pracy w profilaktyce nowotworów piersi są osoby

marginalizowanych/Zdrowie
Wspieranie aktywności obywatelskiej

niewidome, które dzięki szczególnej wrażliwości dotykowej są w stanie wyczuć niewielkie zmiany.
Organizacja akcji społecznych mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Łodzi.

91 Fajna Sztuka
Farma

http://www.fajnasztuka.org/

Fundacja Centrum
100 Innowacji i Rozwoju http://www.fundacjacentrum.pl/
101 Fundacja Fenomen https://fundacjafenomen.pl/
Fundacja
Samodzielność od

Fundacja poznaje podopiecznych domów dziecka z szefami kuchni, przedsiębiorcami, lokalną administracją, a

102 Kuchni
Fundacja

samodzielnoscodkuchni.pl

Edukacja dla dzieci
Włączenie społeczne osób

oni uczą młodzież podstaw kuchennych działań i pomagają stanąć na własnych nogach.
Wsparcie migrantów w dążeniu do godnych warunków pracy i zamieszkania, edukacji oraz aktywności w

103 Ternopilska
Fundacja Viva et

http://ternopilska.com/

marginalizowanych

rozwoju ścieżki zawodowej.
Handel żywnością ekologiczną, promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz współpraca z branżą

104 Natura
105 Futbol Kolektyw

https://www.vitaetnatura.pl/
https://futbolkolektyw.pl/

Edukacja/Żywność - sprzedaż
Edukacja/Sport

medyczną w zakresie eko żywienia.
To narzędzie służące do obserwacji talentów sportowych.
Klub dla kobiet z branży designu: projektantek, architektek i fotografek. Misją klubu jest pomoc w szerokim

106 Galloop
107 Genomtec
108 Gerere

galloop.pl
http://genomtec.com/
http://gerere.com/pl/

Edukacja/Wsparcie zawodowe
Zdrowie
Gamifikacja/zaangażowanie społeczne

zakresie - od wymiany branżowych kontaktów po indywidualne wsparcie.
Mobilne urządzenie diagnostyczne wykrywające patogeny.
Szkolenia, warsztaty oraz grywalizacja na rzecz zaangażowania pracowników
Producent designerskich protez kończyn górnych. Dzięki drukowi 3D i wykorzystaniu technologii SLS, stworzyli

109 Glaze Prosthetics
110 GoBikes
GOOD WOOD

https://glazeprosthetics.com/
https://gobikes.pl/

Zdrowie
Ochrona środowiska/Transport

pierwsze na świecie designerskie protezy rąk oraz system łatwej ich wymienialności
Sklep i wypożyczalnia pojazdów elektrycznych (monocykli, skuterów, rowerów).

111
112
113
114

https://goodwoodpoland.pl/
https://greenflor.pl/
http://www.greenpointauto.pl/
http://grupaslow.pl/

Edukacja/Ekologia
Budownictwo ekologiczne
Gospodarka współdzielenia
Ekologia/Edukacja

Drewniane zabawki wspierające rozwój ruchowy dzieci.
Firma tworząca na zlecenie dachy zielone.
Wynajem narzędzi do naprawy samochodu i stanowisk warsztatowych na godziny.
Aktywna promocja trendu ‚slow’ - lokalne, zdrowe i mądre podejście do konsumpcji.

Poland
Greenflor
Greenpoint Auto
Grupa Slow
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Grupa Wsparcia to miejsce, gdzie bez konieczności przedstawiania się i pokazywania własnej twarzy można
podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc. Portal ten tworzony jest przez ludzi i dla ludzi z różnymi
115 Grupa Wsparcia
Handerek

https://grupawsparcia.pl

Zdrowie/Wsparcie

życiowymi kryzysami.
Przetwarzanie tworzyw sztucznych m.in. na olej napędowy. Rozwiązanie pomaga zagospodarowywać

116
117
118
119
120
121

handerek-technologies.com
http://handyshower.pl/
http://www.helpzy.com
http://www.hipromine.com/pl/
https://ho-lo.pl/
https://holacare.pl/

Przetwarzanie odpadów/recykling
Dostęp do wody/Ochrona środowiska
Finansowanie społecznościowe
Żywność - produkcja
Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki
Zdrowie/Właczenie osób

nieumyte, zmieszane odpady.
Przenośny dystrybutor wody,który pozwala oszczędzić jej zużycie.
Platforma społecznosciowo-dobroczynna, łącząca osoby prywatne, organizacje dobroczynne i firmy.
Firma zajmuje się pozyskiwaniem białka bez kosztownej produkcji mięsa.
Współczesne torby z reklam i zaadaptowanych, recyklingowanych materiałów.
Hipoalergiczne i bezzapachowe kosmetyki naturalne.
Aplikacja na telefon, która w połączeniu z goglami VR umożliwia osobom niewidomym widzenie poprzez

122 Holoroad
123 Hopla Store

https://holoroad.eu/
http://hoplastore.pl/

marginalizowanych
Odpowiedzialna moda

kontrast.
Sklep internetowy z klasycznymi, dobrej jakości ubraniami z drugiej ręki.
Psychoaplikacja umożliwiająca analizę, rozwój i zarządzanie jakością życia użytkownika mająca na celu jego

124
125
126
127

http://www.icoachi.com/
https://igle-figle.pl/
https://www.imprm-studio.com/
https://www.inonecar.com/

Zdrowie/Wsparcie psychologiczne
Ochrona środowiska/Towary dla dzieci
Odpowiedzialna moda
Transport/Gospodarka współdzielenia

rozwój psychiczny.
Wielorazowe i ekologiczne pieluchy.
Polska marka tworząca ubrania jedynie z certyfikowanych tkanin.
Aplikacja, która łączy osoby wspólnie dojeżdzające do pracy.
Innowacyjne wypełniacze antymikrobiotyczne stosowane do zabezpieczania materiałów przed szkodliwym

128 Insignes Labs
129 IOSSI

https://insignes-labs.com/pl/
https://www.iossi.eu/

Zdrowie
Ekologiczne kosmetyki
Budownictwo ekologiczne/Wyposażenie

wpływem niepożądanych bakterii i grzybów, w tym pleśni.
Manufaktura tworząca naturalne kosmetyki.

130 IQ Garden
131 Iskrzenie Studio

http://iqgarden.pl/
https://www.facebook.com/iskrzenie/

wnętrz
Marketing/aktywność obywatelska
Usługi logistyczne/ Gospodarka

Firma zajmuje się projektowaniem i instalacją ogrodów wertykalnych w domach i biurach.
Marketing internetowy oparty o organiczne zasięgi i tylko prawdziwe informacje.

132 Jadę Zabiorę
133 Jan Barba
Jasne, że

https://jadezabiore.pl/
http://janbarba.com/

współdzielenia
Ekologiczne kosmetyki

Platforma łącząca osoby, które chcą nadać paczkę z osobami, które jadą w kierunku jej adresata.
Manufaktura kosmetyków naturalnych

Technologies
HandyShower
Helpzy
HiProMine
HO::LO
Hola Care

iCoachi
Igle Figle
IMPRM Studio
inOneCar

Alternatywa 21

https://www.facebook.com/SpoldzielniaAlterna Włączenie społeczne osób

Spółdzielnia Socjalna "Jasne, że alternatywa 21" prowadzi klubokawiarnię "Alternatywa 21", w której pracują

134 (Czestochowa)
135 Językodajnia

tywa21/
https://jezykodajnia.pl/

marginalizowanych
Edukacja

osoby z niepełnosprawnością.
Innowacyjna metoda 6o, pomaga pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu w języku obcym.
Odzysk surowców z materiałów segregowanych i segregowanie surowca mieszanego. Zatrudnienie znajdują

136 Jopek Recykling

http://jopek-recykling.pl/
https://www.enactus.pl/projects/kamionek-

Przetwarzanie odpadów/recykling

tu osoby w trudnej sytuacji życiowej.

137 Kamionek Milowy
Kawiarenka

milowy-2/
Edukacja/wsparcie zawodowe
https://www.facebook.com/events/2046692445 Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Wsparcie w rebrandingu małych zakładów rzemieślniczych.
Projekt polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, specjaliści naprawiają zepsute przedmioty, dzięki temu nadaje

138 Naprawcza

549033/
https://pl-

surowców

się im drugie życie.

Odpowiedzialna moda

Renowacja i personalizacja obuwia sportowego.
Budowanie świadomości na temat chorób skórnych, zapobieganie alergiom kontaktowym oraz niesienie

Kazimierz
139 Odnowiciel

pl.facebook.com/KazimierzOdnowicielButowOd
kupiciel/

pomocy już uwrażliwionym osobom, poprzez udostępnianie unikalnej oferty produktów podnoszących
140 KF niccolum
141 Klareko
Klubokawiarnia

http://kfniccolum.pl/
Ekologiczne kosmetyki/Zdrowie
https://klareko.com/
Naturalne środki czystości
https://www.facebook.com/klubokawiarnia.poz Włączenie społeczne osób

komfort codziennego życia.
Ekologiczne środki czystości

142
143
144
145

yteczna
kodrownowagi.pl
https://kodujdlapolski.pl/
https://www.kokoworld.pl/

Kawiarnia daje zatrudnienie osobom z niepełnosprawością, a klientom pozwala się z nimi oswoić.
Holistyczne podejście od chorób tarczycy - badania, plany żywieniowe, itd.
Wdrażanie rozwiązań technologicznych dla rozwiązania problemów społecznych.
Sklep z rękodziełem z całego świata, którego sprzedaż umożliwia podnoszenie jakości życia.

Pożyteczna
Kod równowagi
Koduj dla Polski
Kokoworld

marginalizowanych
Zdrowie
Wspieranie aktywności obywatelskiej
Odpowiedzialna moda
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Kooperatywa

Sklepy spółdzielcze ze zdrową żywnością, które tworzą praktyczną alternatywę wobec sieciówek,

146 Dobrze
Kosmos dla

https://www.dobrze.waw.pl/

Żywność - sprzedaż

supermarketów i drogich sklepów ekologicznych.
Wzmacnianie dziewczynek. Fundacja wydaje dwumiesięcznik Kosmos dla dziewczynek, prowadzi działania

147 Dziewczynek
148 Kostka Mydła

https://kosmosdladziewczynek.pl
https://kostkamydla.pl/
https://pl-

Edukacja/Edukacja obywatelska
Ekologiczne kosmetyki

edukacyjne, bierze udział w debacie publicznej.
Kosmetyki naturalne, tworzone w duchu zero waste.

pl.facebook.com/pages/category/Local149 Kremoland

Business/Kremoland-789439064446330/

Ekologiczne kosmetyki

Naturalne kosmetyki tworzone w duchu zero waste, m. in. szampony w kostce bez opakowania.
Sklep oferuje szeroki wybór najwyższej jakości produktów ekologicznych pochodzących z roślin ze

150 Krukam

https://krukam.pl/

Żywność - produkcja

sprawdzonych źródeł.
AKK ZEMSTA to wybuchowa mieszanka kawiarni, księgarni, galerii i kuchni. W niewielkim lokalu odbywają się

151 Księgarnia Zemsta

https://zemsta.org/

Żywność/kultura

debaty/warsztaty/koncerty/wystawy przy ﬁliżance zapatystowskiej kawy lub energetycznej yerba mate.
Kuchnia Konfliktu to pomysł o podwójnej wartości. Z jednej strony tworzy miejsce pracy i godnego

Żywność - sprzedaż/Włączenie społeczne

zatrudnienia, z drugiej zaś ma na celu oswajanie mieszkańców/nki Warszawy z kulturą krajów ogarniętych

152 Kuchnia Konfliktu

https://pl-pl.facebook.com/kuchniakonfliktu/

osób marginalizowanych

konfliktami i zmniejszanie lęków przed nieznanym.
Kuchnia za ścianą serwuje dania, które przygotowywane są od podstaw, bez ich zamrażania. Potrawy

153 Kuchnia za ścianą

https://kuchniazasciana.pl/

Żywność - produkcja

doprawiane są tylko naturalnymi przyprawami.
Platforma ze zdrowymi, zbilansowanymi planami żywieniowymi dla całej rodziny. Z rozpisaną dietą otrzymuje

154 KukPlan
155 La Le
Latająca Szkoła

https://www.kukplan.pl/
https://la-le.pl/

Żywność
Ekologiczne kosmetyki

się listę zakupów na cały tydzień.
Naturalne kosmetyki i chemia gospodarcza dla domu.
Latająca Szkoła to innowacyjna 9 miesięczna biznesowa akademia on-line, pełniąca funkcję inkubatora i

156 Kobiet
https://www.latajacaszkola.pl/
LawBiz Technology

Edukacja/Przedsiębiorczość

akceleratora.
Aplikacja Umownik umożliwia zdalne tworzenie, negocjowanie i zawieranie umów - na odległość, bez

157 sp. z o.o.
158 Lekko Wear

http://lawbiz.pl/
https://lekkowear.pl/

Edukacja
Zdrowie
Usługi marketingowe/Włączenie osób

konieczności podpisu elektronicznego, skuteczne prawnie.
Lekko Wear tworzy dyskretne chusty antysmogowe.

159 Leżę i Pracuję

http://www.lezeipracuje.pl/

marginalizowanych

Agencja marketingowa zatrudniająca osoby z niepełnosprawnościami, które mogą wykonywać pracę zdalnie.
Celem szkoły jest gotowanie z dziećmi tak, by polubiły zdrowe jedzenie. A w ramach fundacji Samodzielność

160 Little Chef
161 LokalnyRolnik

http://littlechef.pl
lokalnyrolnik.pl

Żywność/edukacja
Żywność - dystrybucja

od kuchni - przygotowanie wychowanków domów dziecka do samodzielności.
Plaftorma umożliwiająca zamówienie zdrowej żywności od lokalnych rolników.
Wypożyczalnia sukienek od znanych projektantów za ułamek ceny katalogowej oraz możliwość wystawienia

162 Love The Dress
163 Loving Eco
164 Luna

https://lovethedress.pl/
https://www.lovingeco.pl/
https://egzotech.com/

Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki
Zdrowie

własnej sukni.
Kosmetyki naturalne, które tworzone są z troską o środowisko naturalne.
Robot wspomagający rehabilitację
Antysmogowe łąki kwietne, to specjalnie dobrane rośliny wyłapujące zanieczyszczenia z powietrza na

165 Łąka

http://laka.org.pl/

Zieleń miejska/Edukacja ekologiczna

poziomie porównywalnym do drzew, a także oczyszczają glebę.
Catering makrobiotyczny z posiłkami gotowanymi wg kuchni pięciu przemian. Wszystkie elementy posiłków
przygotowywane są od podstaw (chleby, kiszonki). Obiady dostarczane są do klientów również w

166 Macrobios
167 Majru
168 Majsterki

http://macrobiosbar.pl/
https://majru.com/
http://majsterki.pl/

Żywność - produkcja
Ekologiczne kosmetyki
Edukacja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

wielorazowych termosach.
Kosmetyki z naturalnych składników.
Warsztaty majsterkowania dla dzieci i dorosłych. Majsterki umożliwiają również wynajem pracowni.

169 Mama Pożycza

https://www.mamapozycza.pl/

surowców
Marketing i reklama/Włączanie osób

Platforma umożliwia pożyczanie, wymianę i sprzedaż używanych rzeczy dla dzieci w wieku 0-6 lat.
Spółdzielnia zajmuje się tworzeniem gadżetów reklamowych. Uzyskane dochody przeznaczane są na rozwój

170 Manumania
171 Mapaya
172 Maruna
Maszyny na

https://www.manumania.org/
http://www.mapaya.pl/
http://maruna.pl/

marginalizowanych
Odpowiedzialna moda
Odpowiedzialna moda/Upcykling

zawodowy pracowników, a także na stwarzanie nowych miejsc pracy.
Sklep z rękodziełem z całego świata.
Torebki i ubrania szyte z materiałów z odzysku.

173 Godziny

https://www.maszynynagodziny.pl/

Ekologia/Gospodarka współdzielenia

Wynajem maszyn do szycia na godziny. Firma pozwala wcześniej przetestować produkt.
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174 MELLI care
175 Męska Wyspa

mellicare.pl
https://meskawyspa.pl/

Ekologiczne kosmetyki
Ekologiczne kosmetyki
Włączenie społeczne osób

Kremy do rąk i stóp o właściwościach pielęgnujących i leczniczych.
Kosmetyki natualne dla mężczyzn.
Portal oraz bezpłatna aplikacja mająca pomóc w przezwyciężaniu barier napotykanych w infrastrukturze

176 Miasta bez Barier
177 Midi Architekci

http://www.miastabezbarier.pl/
https://midi-architekci.pl/

marginalizowanych
Budownictwo ekologiczne
Usługi/Włączenie społeczne osób

miejskiej.
Projekty domów pasywnych, do których budowy wykorzystywane są tradycyjne materiały.

178 Migam

http://migam.org/pl

marginalizowanych
Włączenie społeczne osób

Tłumaczenie języka migowego online za pośrednictwem aplikacji.
System do połączeń wideo z tłumaczami języka migowego i nakładka na strony internetowe do tłumaczenia

179 Migtel
180 Mikoko

https://migtel.pl/
http://tiny.cc/aa9y4y

marginalizowanych
Artykuły dla dzieci/Ochrona środowiska

treści pisanych na język migowy.
Polski sklep z zabawkami z naturalnych materiałów (drewno, bawełna).
Catering wegetariański oparty na ekologicznych i lokalnych produktach, dostarczany na terenie Warszawy

181 Mikser

https://www.facebook.com/mikserstudio/

Żywność - produkcja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

(głównie Żoliborza) w słoikach.

182 Minimal
Ministerstwo

https://minimal.com.pl/

surowców

Sklep internetowy z produktami umożliwiającymi życie w duchu zero waste.
Kosmetyki tworzone z naturalnych składników, które przesyłane są w przyjaznych dla środowiska

183 Dobrego Mydła
184 Mleczni Bracia
185 mmhm...

http://www.ministerstwodobregomydla.pl/
http://mlecznibracia.pl/
http://www.mmhm.eu/

Ekologiczne kosmetyki
Żywność - produkcja
Odpowiedzialna moda
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

opakowaniach.
Wegański "nabiał", w tym mleka roślinne w szklanych butelkach.
Ubrania z materiałów organicznych - głównie szale i koszulki.

186 Moja Butelka
187 Mokosh

https://www.mojabutelka.pl/
https://www.mokosh.pl/

surowców
Ekologiczne kosmetyki

Sklep z wielorazowymi butelkami do wody oraz metalowymi słomkami.
Naturalne kosmetyki głównie z organicznych surowców.
Urządzenie edukacyjne wspomagające kreatywność dzieci, pozwalające nabycie podstaw wiedzy o

188 MusicON

http://www.musiconclub.com/

Edukacja dla dzieci
Włączenie społeczne osób

programowaniu i komponowaniu.

189 My dla Innych

http://mydlainnych.pl/

marginalizowanych
Ochrona środowiska/gospodarka

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i prowadzenie sklepu charytatywnego.
My Tengo to serwis internetowy umożliwiający użytkownikom wynajmowanie przedmiotów z których

190 My Tengo
Mydlarnia Cztery

http://mytengo.com/

współdzielenia

korzystają tylko sporadycznie.

191
192
193
194
195
196
197
198

Szpaki
Mydło Stacja
Naf Naf Organic
NAGO
Nais
Namaqua
NanoThea SA
Natu Handmade

https://www.4szpaki.pl
https://www.mydlostacja.pl/
https://nanaforganic.pl/
https://nago.store/
https://nais.pl/
http://www.namaqua.pl/
http://nanothea.com/
http://natuhandmade.pl/

Ekologiczne kosmetyki
Ekologiczne kosmetyki
Odpowiedzialna moda
Odpowiedzialna moda
Edukacja
Ekologia/prawa człowieka
Zdrowie
Ekologiczne kosmetyki

Naturalne kosmetyki bez plastikowych opakowań, m. in. szampony w kostce i dezodoranty w kremie.
Kosmetyki z naturalnych składników.
Ubrania z organicznej bawełny dla niemowląt.
Klasyczne ubrania, które szyte są w Polsce z certyfikowanych materiałów.
Narzędzie do nagradzania pracowników.
Sklep internetowy z ubraniami i kosmetykami z certyfikatem Fair Trade
Technologia pozwalająca na wczesną detekcję nowotworów.
Wegańskie, ręcznie wyrabiane naturalne kosmetyki cruelty free.

199
200
201
202
203

Naturalna Spiżarnia
Naturalna Żywność
NaturAvena
Naturofaktura
Naturologia

https://www.naturalnaspizarnia.pl/
https://naturalnazywnosc.pl/
https://naturavena.pl/
http://naturofaktura.pl/
https://naturologia.pl/

Żywność - sprzedaż
Żywność - sprzedaż
Żywność - produkcja
Ochrona środowiska/Żywność
Ekologiczne kosmetyki
Włączenie społeczne osób

Internetowy sklep z wegańską zdrową żywnością.
Sprzedaż zdrowych, ekologicznych produktów.
Producent zdrowej naturalnej żywności.
Sklep, w którym można kupić woreczki bawełniane wielokrotnego użytku do ważenia warzyw i owoców.
Ręcznie wytwarzane kosmetyki naturalne.

204 Needle You Need

https://www.facebook.com/needleyouneed/

marginalizowanych

Oryginalne kocyki ze starych ubrań szyte przez seniorki.
Szale i koce pochodzą od niewielkich wytwórców z Nepalu. 5% od całości przychodu ze sprzedaży produktów

205 Nepalove
206 Neuro Device

www.nepalove.com
http://www.neurodevice.pl/

Odpowiedzialna moda
Zdrowie
Włączenie społeczne osób

na dofinansowanie wiejskiej szkoły w Himalajach.
Urządzenie wspierające terapie neurologiczne.
Spółdzielnia prowadzi w centrum hostel. Oferuje 49 miejsc noclegowych oraz salę warsztatową. Korzysta z

207 New Emma Hostel
208 Nexbio

http://new-emma-hostel.hotel-warsaw.net/pl/
http://www.nexbio.pl/

marginalizowanych/prawa człowieka
Rolnictwo/Ochrona środowiska

produktów fair trade, biodegradowalnych i nietestowanych na zwierzętach.
Sekwencjonowanie DNA upraw, w celu przewidzenia zagrożeń biologicznych.

Lista Startupów Pozytywnego Wpływu | 2019
209 Nightly
210 No fluff job
211 Not A Slogan

https://nightly.co/
https://nofluffjobs.com
https://not-a-slogan.com/pl/

Zdrowie
Rekrutacja/AI
Odpowiedzialna moda
Marketing/Właczenie osób

Aplikacja pomagająca zasnąć i zwalczyć koszmary.
Portal z ogłoszeniami o pracę dla branży IT.
Sklep z wegańską odzieżą.
Agencja marketingowa, współpracująca z osobami z niepełnosprawnością (np. szkołami dla dzieci

212 not just shop
213 Nuddge

http://notjustshop.com/
https://nuddge.com/

marginalizowanych
Zdrowie

niewidomych i niedowidzących).
Interaktywna platforma oparta na czacie, skierowana do osób cierpiących na depresję.
Torebki i plecaki z tkaniny korkowej w pełni biodegradowalnej, produkowane w niewielkej pracowni

214 Oak Bags

http://www.oak-bags.com/

Odpowiedzialna moda

kaletniczej.
Edukacja o odpadach - warsztaty, wystawy, wykłady, mentoring prowadzony we współpracy i na zlecenie

215 Oddam Odpady
216 Oddech to życie
217 Odnawialnia

http://oddamodpady.pl/
https://www.oddechtozycie.pl/
www.odnawialnia.pl

Ochrona środowiska/Edukacja
Ochrona środowiska/Zdrowie
Edukacja/Wyposażenie wnętrz

instytucji publicznych i firm.
Sklep internetowy z produktami pozwalającymi przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza.
Warsztaty z renowacji starych mebli.
Donice wytwarzane z fusów pochodzących z kawiarni i w pełni biodegradowalnego, kompostowalnego
polimeru. Materiał ulega rozkładowi, wewnętrzna część donicy zaczyna się rozpuszczać zaraz po tym, jak

http://offee.pl/
http://ondopracownia.pl/
http://organicmarket.pl/
https://organicpositive.com/
https://www.facebook.com/orzechownia/
http://start.outletspozywczy.pl/
https://outride.rs/pl/

Przetwarzanie odpadów/upcykling
Ekologiczne kosmetyki
Żywność - sprzedaż
Odpowiedzialna moda
Żywność - produkcja
Żywność - sprzedaż
Edukacja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

zetknie się z bakteriami żyjącymi w glebie.
Naturalne mydła do ciała i twarzy.
Sklepy stacjonarne i internetowe z organiczną żywnością.
Sklep z odzieżą z certyfikowanych materiałów.
Produkty z orzechów, takie jak masła, tworzone bez oleju palmowego i konserwantów.
Portal spozywczy, którego celem jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności.
Serwis dziennikarski, który porusza międzynarodowe społeczne problemy.

225 Owijki
226 Oxygen Factory

https://owijki.com.pl/
http://oxyfa.net/

surowców
Zdrowie

Woskowijki z woskiem pszczelim wielokrotnego użytku. Produkty stanowią zamiennik folii spożywczej.
Urządzenie wykorzystujące algi do oczyszczania powietrza.
Spółdzielni PANATO łączy lokalny rynek projektowy z ekologiczną produkcją spersonalizowanych toreb i

227 PANATO

http://panato.org/

Artykuły reklamowe
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

plecaków.

228 PandaWanda
229 Panek

https://pandawanda.pl/
https://www.ipanek.pl/

surowców
Transport/Gospodarka współdzielenia

Wegański sklep, w którym możemy kupić wielorazowe sztućce, produkty z bambusa i ekokosmetyki.
Wynajem aut na minuty w miastach.
Kursy online dla kobiet, które chcą nauczyć się zarządzać sobą w czasie. Część dochodu jest przekazywana

230 Pani Swojego Czasu https://www.paniswojegoczasu.pl/

Edukacja/Wsparcie kobiet
IT/Włączenie społeczne osób

organizacjom pozarządowym.
Komunikator i inteligentna klawiatura dotykowa dostosowana do ograniczeń manualnych seniorów, osob z

231
232
233
234
235

http://parrotone.com/
http://pelvifly.com/
https://perfectcup.me/pl/#main
https://studiopiel.com/pl/
https://pixiecosmetics.com/

marginalizowanych
Zdrowie
Zdrowie/Ochrona środowiska
Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki

niepełnosprawnościami i dzieci.
Platforma do telerehabilitacji mięśni dna miednicy.
Kubeczek menstruacyjny dla kobiet.
Studio Piel tworzy torebki z materiałów, które stanowią odpad galanteryjny.
Naturalne kosmetyki do wykonywania makijażu.
Sklep internetowy promujący zrównoważony, zdrowy styl życia oraz pomocy innym. Zysk jest przekazywany

https://www.planplaneta.com/pl/
https://pl-

Zdrowie/Ochrona środowiska

na wybrany cel społeczny.

218
219
220
221
222
223
224

Offee
Ondo Pracownia
Organic
Organic Positive
Orzechownia
Outlet Spożywczy
Outriders

ParrotOne
Pelvifly
Perfect Cup
PIEL
Pixie Cosmetics

236 Plan Planeta

pl.facebook.com/pg/Planetarianie/locations/?re
237 Planetarianie

f=page_internal

Żywność - sprzedaż

Sklep, w którym można kupić ekologiczne produkty na wagę, bez zbędnych opakowań.
Pierwszy globalny eco-crowdfunding, w ktrórym patroni z krajów zachodnich płacą bohaterom krajów

238 Planeth Heroes

https://planetheroes.app/

Finansowanie społecznościowe
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

rozwijających się.
Freeshop – czyli sklep, w którym zostawia się niepotrzebne rzeczy i zabiera te, które nam mogą się przydać.

239 Po-Dzielnia

https://www.facebook.com/podzielnia/

surowców

Promowanie upcyklingu.
Platforma crowdfundingu charytatywnego - narzędzie dla NGOsów i osób prywatnych, które poszukują

240 Polak Pomaga
241 PolakPotrafi

https://polakpomaga.pl/
https://polakpotrafi.pl/

Finansowanie społecznościowe
Finansowanie społecznościowe

wsparcia finansowego lub zajmują się jego pozyskiwaniem.
Platforma crowdfundingowa.

Lista Startupów Pozytywnego Wpływu | 2019
Sprzedaż internetowa produktów z naturalnych składników, bez konserwantów, pochodzących od małych
242 Pole Na Stole

https://www.polenastole.pl/

Żywność - dystrybucja

lokalnych producentów.
Propagowanie zrównoważonego stylu życia bazującego na trzech filarach: mindfulness, umiarkowana

243 POLSKA WITALNA
244 Polsoja
Pomaganie przez

www.polskawitalna.pl
https://www.polsoja.pl/

Zdrowie/Edukacja
Żywność - produkcja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

aktywność, diet coaching.
Produkty roślinne stanowiące zamienniki wędlin.
„Pomaganie przez ubranie” zajmuje się wsparciem finansowym fundacji charytatywnych, do których trafiają

245 Ubranie

http://www.pomaganieprzezubranie.pl/

surowców

pieniądze wygenerowane z zawartości przesłanego worka z ubraniami.
Internetowy targ z naturalnym jedzeniem dostarczanym do drzwi na terenie Warszawy, Krakowa, Wrocławia,

246 Pora Na Pola
247 Pożycz To

https://poranapola.pl/
https://pozycz.to/

Żywność - dystrybucja
Gospodarka współdzielenia

Katowic i Łodzi.
Serwis umożliwiający wygodne wypożyczanie różnego rodzaju przedmiotów.
Rozwiązania technologiczne pozwalające na znaczącą poprawę dostępności zaawansowanej diagnostyki

248 Pregnabit

http://nestmedic.com/

Zdrowie/Ochrona zdrowia

medycznej dla kobiet ciężarnych.
Rodzinna firma, która produkuje tylko wegetariańskie posiłki, które sprzedawane są w wielorazowych

249
250
251
252

http://www.primavika.pl/
http://www.pronatura.com.pl/
https://propsypr.pl/
http://www.provita.waw.pl/

Żywność - produkcja
Żywność - produkcja
Marketing/rozwój społeczny
Żywność - sprzedaż

opakowaniach.
Producent naturalnej i zdrowej żywności.
Pierwsza w Polsce agencja PR kierująca swoją ofertę jedynie do organizacji pozarządowych.
Hurtownia z wegetariańskimi i ekologicznymi produktami.
Pszczelarium oferuje miody zebrane z pasiek stojących w Warszawie: od przedmieść po ścisłe centrum, np. na

Primavika
Pro Natura
Propsy PR
Provita

253 Pszczelarium
254 Pucybuci

http://pszczelarium.pl/
Edukacja/Żywność - produkcja
http://pucybuty.pl/
Ochrona środowiska
https://www.facebook.com/AgaPaulFashionDes

dachu biurowca Central Tower.
Firma zajmuje się renowacją i odnową butów.

255
256
257
258

igner/
https://www.shop.purite.pl/
https://pyszneeko.pl/
http://ranozebrano.pl/

Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki
Żywność - sprzedaż
Żywność - dystrybucja

Projektowanie i tworzenie ubrań w Polsce, z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności.
Naturalne kosmetyki na bazie roślinnych składników.
Sklep internetowy z ekologiczną żywnością.
Dostęp do zdrowych, świeżych i etycznie wytwarzanych produktów.
Produkty wykonane są ręcznie z materiałów pochodzących z recyklingu (zużyte części samochodowe oraz

259 REC.ON

https://rec-on.eu/

Recykling/upcykling / Wyposażenie wnętrz drewno z odzysku).
Platforma - internetowa przestrzeń do wypożyczania przedmiotów, propagująca budowę więzi w lokalnych

260 Rent and Lend

https://rentandlend.pl/pl/

Gospodarka współdzielenia

Pure by Aga Paul
Purite
PyszneEko
Rano Zebrano

społecznościach, troskę o środowisko i ekonomię dostępu.
Rentao to smart biznes oparty na idei dzielenia i wypożyczania. Platforma umożliwia maksymalne
wykorzystanie potencjału sprzętu, z którego przedsiębiorstwo nie korzysta regularnie poprzez wypożyczenie
go innej firmie.
Platforma usługowa, która powstała aby łączyć właścicieli sprzętu i osoby chwilowo go potrzebujące.
Naturalne mydła do ciała i twarzy.
Sklep oferuje meble, które powstają z recyklingowanych materiałów, takich jak palety, czy płócienne wórki na

261 Rentao
262 Rentifer
263 Republika Mydła

https://rentao.pl/
http://www.rentifer.pl/
https://republikamydla.com/

Gospodarka współdzielenia
Gospodarka współdzielenia
Ekologiczne kosmetyki

264 ReSet Point

https://www.sklep.resetpoint.pl/

Recykling/upcykling / Wyposażenie wnętrz kawę.
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

265 Reuse Box

www.reuse-box.pl

surowców

Reuse box to eko opakowanie wielokrotnego użytku, które zastępuje jednorazowe torby i torebki plastikowe.
Roślinniejemy wspiera branżę właścicieli lokali gastronomicznych i producentów żywności we wprowadzaniu

266 RoślinnieJemy

https://roslinniejemy.org/

Żywność/edukacja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

roślinnych produktów i dań.

267 Sakwabag

https://sakwabag.com/

surowców

Sklep, w którym można kupić wielorazowe woreczki do ważenia warzyw i owoców.
Inteligentne, ekologiczne obiekty użytkowe małej architektury zasilane odnawialnymi źródłami energii (np.

268 SEEDiA

https://seedia.city/pl/

Budownictwo ekologiczne
Włączenie społeczne osób

ławki miejskie pozwalające podładować telefon, meble posiadające dostęp do wifi).

269
270
271
272
273

http://seeingassistant.tt.com.pl/pl/
https://www.seitanthreat.pl/
https://senelle.pl/
https://senkara.pl/
https://sense-monitoring.com/

marginalizowanych
Żywność - produkcja
Ekologiczne kosmetyki
Ekologiczne kosmetyki
Budownictwo

Aplikacja wspomagająca osoby niedowidzące w ich życiu codziennym.
Produkty roślinne stanowiące zamienniki mięsa dla osób na diecie wegańskiej.
Kosmetyki naturalne z certyfikatem cruelty free i viva.
Kosmetyki tworzone z naturalnych składników, pakowane w wielorazowe pojemniki.
System monitorujący konstrukcję dachów - wykrywający przecieki i optymalizujący odśnieżanie.

Seeing Assistant
Seitan Threat
Senelle
Senkara
SENSE-Monitoring
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Włączenie społeczne osób
274 Seventica
275 Shof Shop
Siatka na 100

http://seventica.pl/
http://www.shof.pl/

marginalizowanych
Odpowiedzialna moda
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

System komunikacji niewerbalnej, pozwalający na wykonywanie tłumaczeń języka migowego online.
Akcesoria ze skóry pochodzącej z odpadów produkcyjnych firm zajmujących się szyciem tapicerek

276 procent
277 Sidly

http://www.siatkana100procent.pl/
http://sidly.eu/pl/

surowców
Zdrowie/telemedycyna
Edukacja na rzecz zrównoważonego

Wielorazowe torby na zakupy z bawełny i juty.
Nowoczesne systemy i usługi w obszarze telemedycyny skierowane do seniorów.
Działalność badawczo-edukacyjna w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego stylu życia. "Siedlisko

278 Siedlisko Zielono Mi https://www.zielonomi-obez.org/

rozwoju

Zielono Mi" oferuje pobyty wraz z programem silvoterapii (terapii lasem) i edukacji ekologicznej.
Platforma crowdfundingowa dla osób i organizacji, które ze względu na trudne położenie potrzebują

279 Siepomaga

https://www.siepomaga.pl/

Finansowanie społecznościowe
Włączenie społeczne osób

finansowego wsparcia.

280 Simtility

https://simtility.com/

marginalizowanych
Finansowanie

Simtility generuje pomysły na produkty dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
Aplikacja do przekazywania środków organizacjom dobroczynnym, w której można wskazać osobistę

281 SinUp

https://www.sinup.co/
https://www.pakamera.pl/siss-

społecznościowe/dobroczynność

przyczynę, dla której decydujemy się na wsparcie.

282 Siss

0_s12162667.htm

Odpowiedzialna moda
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Polska marka z ubraniami szytymi jedynie z naturalnych, organicznych materiałów z certyfikatem GOTS.

283 Sklep bez pudła

http://sklepbezpudla.pl/

surowców

Produkty, które umożliwiają ekologiczne życie, według idei zero waste.
Zintegrowany ekosystem, składający się z łatwych w obsłudze drukarek 3D, w pełni programowalnych
robotów, platformy e-learningowej, wirtualnej biblioteki z gotowymi do wydruku modelami i kreatorem

284 Skriware

http://skriware.com/

Edukacja

modeli 3D.
Gotowe dania wegetariańskie. Produkty pakowane są w atmosferze ochronnej, która pozwala długo zachować

285 Smaknij Mnie!
286 Soap Szop

http://smaknijmnie.pl/
https://www.soap-szop.pl/

Żywność/produkcja
Ekologiczne kosmetyki

świeżość.
Wegańskie naturalne kosmetyki, pakowane w łatwe do poddania recyklingowi opakowania.
Projektowanie domów o parametrach, które pozwolą na ograniczenie poboru energii, a tym samym kosztów

287 Solace Housing

http://solace.house/

Budownictwo ekologiczne

utrzymania domu, do możliwego minimum.
Soma Speech to wirtualny asystent lekarza, który rewolucjonizuje diagnostykę obrazową. Tworzy opisy za

288 Soma
289 Some Wear Else
Spółdzielnia

https://somahc.pl/
https://some-wear-else.com/

Zdrowie/IT
Odpowiedzialna moda

pomocą głosu już w trakcie badania.
Sklep online i stancjonarny ze zrównoważoną modą.

Socjalna Arkan

Spółdzielnia Socjalna oferuje kompleksowy wachlarz usług budowlanych związanych z projektem "Domy za

290 Green
Spółdzielnia

http://arkangreen.pl/

Budownictwo
Włączenie społeczne osób

mniej niż 100 tysięcy złotych".

291 socjalna Margines

http://tiny.cc/9f9y4y

marginalizowanych/Żywność/produkcja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Spółdzielnia prowadzi wegańską restaurację i cukiernię.

292 Stojo

https://stojo.pl/

surowców

Wygodne w użytkowaniu, składane kubki wielokrotnego użytku.
Warsztat "na godziny" to stanowiska stolarskie do wynajęcia, dzięki którym można samemu stworzyć coś do

293 Stolarnia Miejska

https://www.stolarniamiejska.com/

Edukacja/Gospodarka współdzielenia

domu lub odnowić stary mebel.
Aplikacja połączona z opaską, która pozwala na monitorowanie, co jest źródłem stresu u dziecka, ułatwia

294
295
296
297

http://www.stresshero.eu/
https://www.facebook.com/sumthesun/
http://www.superkrowka.pl/
https://surplus-project.com/

Zdrowie
Edukacja ekologiczna
Żywność - produkcja
Odpowiedzialna moda
Przetwarzanie odpadów / upcykling /

opanowanie emocji i rozpoznanie, co uspokoi dziecko.
Kalkulator ułatwiający wycenę paneli słonecznych.
Wegańskie i ekologiczne słodycze.
Sprzedaż odzieży, głównie T-shirtów z drugiej ręki z nadrukowanymi hasłami.
Produkcja i sprzedaż instalacji do przetwarzania zużytych opon i odpadów gumowych na komercyjne

298 Syntoil

https://www.syntoil.pl/

recykling

produkty.
Świeże, wegańskie i bezglutenowe lunche na spotkania firmowe i biznesowe, które dostarczane są w

299 Sześć Smaków
300 Szmaragdowe Żuki

https://www.6smakow.pl/
http://szmaragdowezuki.pl/

Żywność - produkcja
Ekologiczne kosmetyki

termosach zamiast plastikowych opakowań.
Kosmetyki naturalne, pakowane zgodnie z zero-waste; możliwość zwrotu opakowań i otrzymania rabatu
Szumisie. Biały i różowy szum zamknięty w misiu wycisza, buduje poczucie bezpieczeństwa i pomaga

301 Szumisie Szumiące

MisieSzumisie.pl

Edukacja ekologiczna dla dzieci/zabawki

spokojnie zasnąć.

StressHero
SumTheSun
Super Krówka
Surplus Project

Lista Startupów Pozytywnego Wpływu | 2019
Warsztaty i spotkania dla młodzieży rozwijające ich pasje. Zajęcia prowadzone przez profesjonalistów, którzy
302 Świetlice pasji

https://www.swietlicepasji.pl/

Edukacja

osiągnęli pewien poziom mistrzostwa w swojej dziedzinie.
Aplikacja, poprzez którą klienci będą mogli zamówić tańsze pełnowartościowe jedzenie z lokali

303 Tak Dobre
304 Tapczan Bag
305 The Basic Market

http://takdobre.pl/
https://www.facebook.com/tapczanbag/
http://thebasicmarket.com/

Żywność - dystrybucja
Odpowiedzialna moda
Ekologiczne kosmetyki

gastronomicznych, którego te nie zdążyły sprzedać w ciągu dnia.
Plecaki i torby uszyte z recyklingowanych materiałów.
Sklep z rzeczami, które pozwalają ograniczyć zużycie odpadów.
Program skierowany do nauczycieli i rodziców, którzy w formie kursów online mogą zdobyć lub

306 The New Answer
307 TherVira

www.edu-akcja.edu.pl
http://thervira.com/

Edukacja
Zdrowie

usystematyzować swoją wiedzę o wychowaniu i edukacji dzieci.
Frima tworzy innowacyjne terapie przeciwko infekcjom wirusowym.
Inteligentne rozwiązania z obszaru Internetu Rzeczy, które pozwalają przezwyciężyć problemy związane z

308 Tixon Technology
309 Tomata

https://tixon.pl/
http://tomata.pl/

Zdrowie/IT/IoT
Żywność - sprzedaż
Przetwarzanie odpadów / upcykling /

marnowaniem i niewłaściwym przechowywaniem leków.
Gliwicka Kooperatywa Spożywcza, która zrzesza lokalnych producentów żywności.

310 Torby z plakatów

recykling
http://torbyzplakatow.pl/
http://www.totupoint.pl/strona.php?nazwa=gen Włączanie osób marginalizowanych

Produkcja upcyklingowych toreb z banerów reklamowych.
Aplikacja ułatwiająca osobom niewidomym orientację w przestrzeni. Totu Point ostrzega o zagrożeniach,

311
312
313
314

eza
www.traficar.pl
https://trashki.pl/
https://treesk.pl/

społecznie
Transport/gospodarka współdzielenia
Odpowiedzialna moda
Edukacja

wykorzystując do tego znaczniki umieszczone w przestrzeni publicznej.
Traficar świadczy usługę wynajmu aut na minut, wpisując się w ideę carsharingu.
Torby, torebki, sakwy i saszetki, futerały i plecaki z krakowskich banerów i plakatów winylowych.
Treesk inteligentnie przekształca dowolnie obszerny tekst w jednostronicowy dokument.
Rodzinna manufaktura tworząca zgodnie z ideą slow fashion i recyklingu; torby, plecaki, gadżety, akcesoria

315 Trykot

https://www.trykot.com/

Odpowiedzialna moda

szyte są ze starych worków, plandek i innych tkanin pamiętających lata 40-te i 50-te.
Produkcja toreb wykonywanych z recyklingowanych banerów reklamowych oraz pasów ze złomowanych

316 Turbotorby

http://tiny.cc/2i9y4y

Odpowiedzialna moda

samochodów.

317 Twój Dom Pasywny http://twojdompasywny.pl/

Budownictwo ekologiczne
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Realizacja projektów domów pasywnych i energooszczędnych.
Zbiórka odzieży w Polsce, transparentność rozliczeń z organizacjami charytatywnymi, które są w niego

318 Ubrania do oddania https://www.ubraniadooddania.pl/
319 Urban Vegan
https://www.urbanvegan.pl/

surowców
Ekologiczna żywność - sprzedaż
Ekologiczny transport/Energetyka

zaangażowane
Sklep internetowy z wegańską żywnością.
Innowacyjny system transportu miejskiego - czterokołowe hulajnogi oraz stacje dokująco-ładujące. Pojazdy

320 Urbanroll
321 URCHYNN

http://www.urbanroll.eu/?lang=pl
https://www.facebook.com/URCHYNN/

odnawialna
Odpowiedzialna moda

korzystają z baterii ładowanych z odnawialnych źródeł energii.
Produkcja skórzanych torebek. Produkty wykonane są z wtórnej, upcyclingowej skóry naturalnej.
Lokalny mikrobrowar tworzący naturalne produkty z poszanowaniem dla środowiska, gospodarka obiegu

322 Ursa Maior
323 Use bike

https://ursamaior.pl/
http://usebike.pl/

Ekologiczna żywność- produkcja
Ekologiczny transport
Włączanie osób marginalizowanych/

zamkniętego
Produkcja i długoterminowy wynajem flot rowerów dla firm i instytucji.
Produkcja i sprzedaż ubrań przed osoby marginalizowane społecznie, członkowie spółdzielni aktywnie

324
325
326
327

Ushirika
VegaUp
Vege Vege
Vegepack

https://www.ushirika.pl/pl/index
http://www.vegaup.pl/
https://vegevege.pl/pl/
https://vegepack.pl/

Odpowiedzialna moda
Ekologiczna żywność - produkcja
Ekologiczna żywność - sprzedaż
Ekologiczna żywność - sprzedaż

wpływają na wytwarzany asortyment.
Produkcja wegańskich past, smalców itp.
Sklep intenetowy z wegańską żywnością.
Internetowy sklep z ekologicznymi i wegańskimi produktami.
System ekologicznych, przydomowych ogrodów w w pełni zautomatyzowanych szklarniach oraz "zielone

328
329
330
331

Vegie
Veoli Botanica
VestaEco
Virtual Power Plant

https://vegi.eu/
https://veolibotanica.pl/
http://www.vestaeco.pl/index.html
http://www.vpplant.pl/pl/

Ekologiczna żywność - produkcja
Ekologiczne kosmetyki
Budownictwo ekologiczne
Budownictwo ekologiczne

ściany" z ziołami do przyrządzania naparów do biur.
Produkcja naturalnych, wegańskich kosmetyków tylko z polskich produktów.
Produkcja materiałów budowlanych z rozwłóknionej słomy.
Optymalizacja zużycia energii w nowoczesnych budynkach wielkokubaturowych.
Umożliwia spotkanie się z dzieckiem w Wirtualnej rzeczywistości, gdzie można wziąć dziecko po raz pierwszy

332 VR Peekaboo

http://www.vrpeekaboo.com/

Zdrowie

na ręce - USG 3D+VR.
Nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, które poszukują w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych

333 Warsaw Genomics

https://warsawgenomics.pl/#!/

Zdrowie

za powstawanie chorób.

ToTuPoint
Traficar
Trashki
Treesk

Lista Startupów Pozytywnego Wpływu | 2019
Warszawska
Kooperatywa
334 Spożywcza
Warsztat na
335
336
337
338
339
340

Patencie
Wawrzyniec
WearSo.Organic
Wege Siostry
Wertykalni
Why not?

341 Wideotłumacz
342 Wiejskie Smaki
Wielobranżowa

http://www.wks.waw.pl/
Ekologiczna żywność - dystrybucja
https://www.facebook.com/WarsztatNaPatenci Przetwarzanie odpadów / upcykling /

Sklep z ekologicznymi produktami od lokalnych rolników.

e/
https://wawrzyniec.com.pl/
http://wearso.com/
https://www.wegesiostry.pl/
http://wertykalni.pl/
http://whynotcosmetics.com/

recykling
Ekologiczna żywność - produkcja
Odpowiedzialna moda
Ekologiczna żywność - produkcja
Budownictwo ekologiczne
Ekologiczne kosmetyki
Włączanie osób społecznie

Warsztat na Patencie – upcyclingowe meble miejskie i przedmioty użytkowe.
Naturalne pasty warzywne - tylko w słoikach.
Produkcja ubrań z organicznej bawełny.
Produkcja wegańskiej alternatywy dla serów.
Kompleksowa realizacja zielonych ścian z roślin oraz mchów.
Kosmetyki naturalne, w tym szampony w kostce, pakowane zgodnie z zasadami zero waste.

http://wideotlumacz.pl/
http://wiejskiesmaki.com/

marginalizowanych
Ekologiczna żywność - produkcja

Wideotłumacz języka migowego.
Alternatywa dla niezdrowych przekąsek tworzona z lokalnych produktów.

Włączanie osób marginalizowanych

Usługi budowlane, remontowe i porządkowe, także nadruki na ceramice i tekstyliach, a od niedawna

Spółdzielnia
343 Socjalna ARTE

http://arte.bielawa.pl/

społecznie
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

produkuje też meble na wymiar.
Sklep - woreczki bawełniane wielokrotnego użytku do ważenia warzyw i owoców, bambusowe szczoteczki,

344 Wielorazówka

https://www.wielorazowka.pl/

surowców
Przetwarzanie odpadów / upcykling /

metalowe słomki, naturalne mydła.

345 Wiewiórka
346 Wióry lecą

https://wiewiorka.pl/
http://wioryleca.pl/

recykling
Ochrona środowiska/Edukacja
Ochrona środowiska/zamykanie obiegu

Skup odpadów, które mogą podlegać recyklingowi np tekstylia, obuwie, książki, metale.
Stolarka, rękodzieło, renowacja, warsztaty.

347 Wosh Wosh

http://woshwosh.pl/

surowców

Czyszczenie, renowacja i personalizacja obuwia.
Woskowijki to naturalna alternatywa dla folii spożywczej, tworzone są z organicznej bawełny i wosku

Ochrona środowiska
Wspieranie aktywności

pszczelego.

348 Woskowijki by Malu https://www.woskowijki.pl/
349 Xoxo wifi

obywatelskiej/usługi publiczne
Xoxowifi.com
https://yope.me/?SID=7ed43icugv7tmvti0ino3rj

Firma oferuje przenośne wifi w 100 państwach na terenie całęgo świata.
Naturalne kosmetyki oraz środki czystości. W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość napełnienia swojego

350
351
352
353

Yope
Your Natural Side
Zakwasownia
Zielony Box

ge7
http://yournaturalside.eu/
https://zakwasownia.pl/
http://tiny.cc/6j9y4y

Ekologiczne kosmetyki
Ekologiczne kosmetyki
Żywność - produkcja
Wyposażenie wnętrz
Włączenie społeczne osób

pojemnika.
Naturalne kosmetyki
Polska rodzinna firma produkująca kiszonki - naturalne metody na wzmocnienie odporności.
Zestawy boxów z roślinami oczyszczającymi powietrze.
Spółdzielnia socjalna stworzona z myślą o osobach niesłyszących, trzonem działalności jest uprawa ziół,

354
355
356
357
358

Zioła Siedleckie
Zmiany Zmiany
Zmień.to
Zodzysq
Zwolnieni z teorii

http://www.ziolasiedleckie.pl/
https://zmianyzmiany.pl/
http://tiny.cc/3l9y4y
https://www.zodzysq.pl
https://zwolnienizteorii.pl/

marginalizowanych
Żywność - produkcja
Ochrona środowiska
Odpowiedzialna moda
Edukacja
Żywność - produkcja/Włączenie społeczne

dodatkowo członkowie zajmują się rękodziełem i cukiernictwem
Przedsiębiorstwo produkuje wegańskie batony z naturalnych i zdrowych składników.
Sklep z żywnością na wagę; rzeczy pakowane są do wielorazowych woreczków klientów.
Plecaki, torby i nerki, które szyte są ze skrawków niepotrzebnych już ubrań.
Zwolnieni z Teorii to platforma dla studentów i licealistów do tworzenia własnych projektów społecznych.

http://tiny.cc/2m9y4y

osób marginalizowanych

Kawiarnia zatrudniająca 25 osób z autyzmem.

359 Życie jest fajne

