
DIFFERENT
polskich restauracji w ciemności,
obsługiwanych przez niewidomych kelnerów

Szukamy sponsorów 
finansowych i rzeczowych dla
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Restauracje DIFFERENT, będą jednymi z nielicznych w Europie, restauracjami w ciemności,  
obsługiwanymi przez niewidomych kelnerów. 

Pierwsza z czterech planowanych unikalnych restauracji DIFFERENT powstanie niebawem, 
w nowoczesnym obiekcie, w sercu Warszawy, tuż przy Placu Zamkowym.

Ważne

1. Projekt DIFFERENT jest unikalny na skalę krajową.
2. DIFFERENT to olbrzymi i bardzo pozytywny wpływ społeczny.
3. Biznesplan DIFFERENT został przygotowany pod okiem ekspertów z NESsT i PwC.
4. Obsłużymy ponad 50.000 gości rocznie.
5. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mediów! 
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W historycznym dla Warszawy miejscu, na  
ul. Senatorskiej, powstaje nowoczesny obiekt Plac 
Zamkowy – Business with Heritage. Jest to idealne 
miejsce dla wspaniałego projektu jakim jest  
DIFFERENT. 
Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Centralnego Obszaru 
Biznesu (COB), gdzie toczy się biznesowe życie  
stolicy oraz są ważne instytucje administracyjne, 
obiekty kulturalne, będziemy mieli możliwość obsługi 
ponad 50.000 gości rocznie!   Stare Miasto  
przyciąga rocznie  blisko 2 mln turystów. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Pl. Zamkowego  
znajdują się liczne kamienice oraz kompleks  
zabytkowej zabudowy pałacowej: na południu – 
Pałac Biskupów Krakowskich, na zachodzie – Pałac 
Branickich, a na wschodzie – Pałac Małachowskich. 
Droga na Stare Miasto prowadzi przez najbardziej 
reprezentacyjne warszawskie ulice, począwszy od 
ul. Belwederskiej, poprzez al. Ujazdowskie, aż do 
ul. Nowy Świat oraz ul. Krakowskie Przedmieście. 
Ta malownicza trasa ma w swojej pierzei ważne 
instytucje państwowe takie jak Pałac Prezydencki, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Uniwersytet Warszawski. W pobliżu znajdują się też 
najważniejsze stołeczne placówki i zabytki, w tym 
Teatr Wielki – Opera Narodowa oraz liczne muzea  
i galerie sztuki.

Historyczne centrum Warszawy to także rejon  
ekskluzywnych hoteli, restauracji i sklepów. 
Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy jest 
jednym z ulubionych miejsc spotkań warszawiaków 
oraz odwiedzających stolicę turystów. To najbardziej 
rozpoznawalne i reprezentacyjne miejsce Warszawy 
jest również placem do organizacji imprez  
kulturalnych, uroczystości świątecznych, jarmarków 
oraz obchodów ważnych wydarzeń dla mieszkańców 
stolicy.

Więcej o obiekcie i lokalizacji na:

http://plac-zamkowy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VI2XUzokwdY 

Atrakcyjna lokalizacja – 120 m od Kolumny Zygmunta 
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IDEA RESTAURACJI
W tradycyjnych interakcjach społecznych zwykle to 
ludzie widzący są przewodnikami dla osób  
niewidzących. W naszych restauracjach te role się 
odwrócą – to osoby niewidome będą przewodnikami 
osób widzących. Pragniemy być prekursorami 
tworzenia wartościowych, nie stygmatyzujących 
miejsc pracy dla osób niewidzących, gdzie  
niepełnosprawność stanowić będzie ich  
niepodważalny atut. Doprowadzimy do spotkania 
i przenikania się światów ludzi widzących oraz 
niewidzących. Będąc gościem naszej restauracji 
otworzysz oczy i serce na świat osób niewidzących.

UNIKALNOŚĆ
Naszą domeną będzie autentyczność dostarczanych 
doznań i przeżyć – to dlatego przewodnikami 
w restauracjach DIFFERENT będą niewidzący kelner-
zy. Lokal w Warszawie będzie pierwszym 
w Polsce, który zaproponuje gościom połączenie 
doznań związanych ze spożywaniem posiłku 
w ciemnościach z możliwością wejścia w interakcje 
z osobami, które w takich warunkach funkcjonują na 
co dzień. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
Wykluczenie społeczne i zawodowe osób niewidomych

W pierwszej z sieci restauracji DIFFERENT  
powstanie ponad 12 miejsc pracy dla osób  
niewidzących. Do roku 2020 chcemy otworzyć  
w Polsce kolejne 3 restauracje, które docelowo będą 
zatrudniać minimum 40 osób niewidomych.  
Pragniemy w ten sposób pokazać innym  
pracodawcom, by nie obawiali się zatrudniać osób 
niewidomych, które niejednokrotnie są prawdziwymi 
specjalistami w swoich dziedzinach i stanowią  
wartościowych członków zespołów.

Poszerzenie świadomości społecznej

Zakładamy, że w ciągu pierwszego roku działalności, 
warszawską restaurację odwiedzi ponad 
50 000 osób. Nasi goście będą mogli odbyć podróż 
do świata osób niewidzących i pozwolić, by zostali 
oni ich przewodnikami. Te niezwykłe interakcje będą 

swoistą wisienką na torcie. Podczas szerokiej  
promocji naszego projektu w mediach lokalnych  
i ogólnopolskich będziemy szerzyć ideę  
przyświecającą restauracjom DIFFERENT, docierając 
z przekazem nawet do najdalszych zakątków Polski.

Propagowanie drobnego rolnictwa i wytwórczości

Leży nam na sercu nie tylko wspieranie osób  
niewidzących, ale także propagowanie osób  
zajmujących się wytwarzaniem produktów  
ekologicznych. To dlatego w dużej mierze korzystać 
będziemy z dostaw surowców i płodów rolnych  
pochodzących od drobnych rolników i małych  
producentów.

Propagowanie zdrowego stylu życia

W restauracjach DIFFERENT stawiać będziemy  
na wysoką jakość wyselekcjonowanych  
produktów, które stanowić będą pokarm dla ciała  
i ducha. Poprzez naszą kuchnię chcemy promować 
także zdrowy styl odżywiania. W naszych daniach 
nie będzie miejsca na ulepszacze, wzmacniacze 
smaku czy konserwanty. 

DOZNANIA
Goście restauracji DIFFERENT będą mogli  
zakosztować nie tylko wysublimowanej kuchni, ale 
także świata, który odbiera się całą mocą innych niż 
wzrok zmysłów. Smak potraw, których nie widzimy, 
jest odkrywany na nowo, włącza ciekawość. Woń 
pobudza wyobraźnię i stymuluje nas 
do odgadnięcia, czego w danej chwili kosztujemy. 
Dotyk pozwala odkryć konsystencję dań, 
a także poczuć bliskość osób, które towarzyszą nam 
w tej niezwykłej podróży. Słuch pozwala  
podtrzymać interakcje i wymieniać się  
doświadczeniami na bieżąco. Zamknięcie się  
na odbiór bodźców wzrokowych powoduje  
prawdziwą eksplozję doznań odbieranych  
pozostałymi zmysłami.
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1. Organizacja bankietów korporacyjnych, 

2. Organizacja przyjęć okolicznościowych, 

3. Organizacja wieczorów kuchni danego  
regionu,

4. Organizacja przyjęć charytatywnych, 

5. Organizacja wyrafinowanych degustacji/
szkoleń  tematycznych: kawa, whisky, wina, 
koniaki, armaniaki, kuchnia molekularna,

6. Organizacja przedpołudniowych posiłków 
grupowych, o charakterze edukacyjno- 
-integracyjnym dla uczniów (zajęcia  
dofinansowane ze środków publicznych),

7. Catering zewnętrzny z dostawą do Klienta.

Restauracje DIFFERENT, będą organizowały również 
wieczory kulturalne: koncerty, słuchowiska,  
spotkania z poezją, wystawy rzeźby, konkursy,  
zabawy typu „randka w ciemno” itp.

SZTUKA KULINARNA
W restauracjach DIFFERENT ważna będzie nie tylko jakość 
doznań, ale także jakość serwowanych przez nas potraw.  
U nas skosztujesz dań kuchni europejskiej fusion  
z elementami kuchni molekularnej. To pozwoli naszym 
kucharzom tworzyć istne kulinarne dzieła sztuki, w których 
tradycja łączyć się będzie z kreatywnością.

W sieci restauracji DIFFERENT będziemy świadczyć najwyższej jakości usługi gastronomiczne, 
w tym:

Misją DIFFERENT jest „otwieranie oczu” 
osób widzących, na świat osób niewidomych.

Naszymi głównymi wartościami są: 
1. Uczciwość 
2. Bezpieczeństwo
3. Empatia
4. Rozwój 
5. Przyjaźń i jedność
6. Równość  osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
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PROFESJONALNY WIZERUNEK

1. Informacja o tytule Sponsora oraz logo Sponsora, 
znajdą się:

 » w widocznych miejscach restauracji  
DIFFERENT – miejsca do uzgodnienia,

 »  na stronie internetowej restauracji  
www.restauracjaDIFFERENT.pl,

 »  na fanpage’u restauracji na FB https://
www.facebook.com/restauracjadifferent,

 »  na firmowych materiałach reklamowych 
typu rollu’py, ulotki, plakaty,

 »  na ściance prasowej.

2. Ekspozycja materiałów reklamowych Sponsora  
tj. ulotki, foldery w widocznym miejscu  
w restauracji.

3. Ustne uznanie oraz oficjalne podziękowanie dla 
Partnera podczas oficjalnego otwarcia.

Oferujemy sponsorowi roczny pakiet korzyści

REALIZACJA MISJI CSR

1. Stworzenie nowych miejsc pracy dla osób  
niepełnosprawnych.

2. Edukacja i integracja społeczna.

STAŁA WSPÓŁPRACA I PAKIET ZNIŻEK

1. Zniżka 5-10% dla Klientów Sponsora – około 
2000 Klientów w ciągu roku x średnio 15 zł zniżki 
= 30.000 zł.

2. Wydanie  2 ekskluzywnych kolacji dla Sponsora 
(w tym cooking show kuchni molekularnej) –  
wartość 40.000 zł.

3. 200 voucherów - o wartości 100 zł każdy dla 
pracowników/partnerów Sponsora – wartość 
20.000 zł.

4. Zniżka 10% na organizację pozostałych eventów 
Sponsora.

PRZYKŁADOWE KOMUNIKATY MARKETINGOWE

1. Firma XYZ wspiera ekonomię społeczną!

2. Firma XYZ tworzy stanowiska pracy dla osób niewidomych!

3. Firma XYZ to firma bez barier!

4. Dzięki firmie XYZ powstała restauracja zatrudniająca niewidomych kelnerów!

5. Z firmą XYZ zrealizujesz najbardziej wyjątkowe marzenia!

6. Firma XYZ ufundowała nam ucztę dla zmysłów i smak wyjątkowych chwil, w ciemności…

Powyższy przykładowy pakiet przygotowaliśmy 
dla Sponsora o wkładzie finansowym/rzeczowym 
powyżej 200.000 zł.
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Anna Bocheńska jest obdarowana talentem  
organizacyjnym, który wykorzystała w organizacji 
wielu akcji charytatywnych i społecznych. Na swoim 
koncie ma zorganizowanie cyklicznych  
ogólnopolskich warsztatów muzyki GOSPEL, serii 
prorodzinnych eventów „Moda na rodzinę”,  
świątecznych spotkań „Wigilia dla bezdomnych”, 
corocznych akcji dla dzieci z ubogich rodzin  
„Gwiazdkowa Niespodzianka”. Kilka tygodni temu 
pomagała przy przyjęcia do Polski pierwszej grupy 
uchodźców z Syrii. 

Działalność w organizacjach pozarządowych zaczęła 
w 2005 roku, od pracy jako asystentka prezesa 
w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych  
HIPPOLAND. W latach 2009 – 2011 była dyrektorem 
biura Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw  
Społecznych PERES. W 2010 roku została również 
Prezesem Fundacji Społeczny Fundusz  
Stypendialny i tę funkcję pełni do dziś. Od 2014 roku 

jest też Prezesem Fundacji Pomocy Rodzinie  
„Człowiek w potrzebie”. Była członkiem Komisji  
Dialogu Społecznego ds. dzieci, młodzieży  
i rodziny przy Urzędzie m.st. Warszawy. W 2010 
roku, w Wyborach Samorządowych, ubiegała się jako 
bezpartyjna kandydatka o funkcję radnego dzielnicy 
Praga Południe. Niezależnie od działalności  
społecznej, ukończyła studia z marketingu  
i zarządzania, ze specjalizacją zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Pracowała zarobkowo jako manager  
w kilku znaczących firmach. Jest mamą 18-letniej 
Marty i żoną Artura - wychowawcy dla osób  
uzależnionych i bezdomnych “Nowy początek”.  
W październiku 2014 roku Ania Bocheńska odeszła 
z pracy pełnoetatowej  (event manager największej 
polskiej spółki energetycznej TAURON Polska  
Energia) i rozpoczęła pełnoetatowe działania nad 
otwarciem DIFFERENT - restauracji w ciemności, 
obsługiwanej przez niewidomych kelnerów! 

Twórczyni projektu DIFFERENT

ZDJĘCIA

https://www.facebook.com/fundacjaczlowiekwpotrzebie/posts/453039511523291
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Marzenie Anny Bocheńskiej to także marzenie przyszłych pracowników jej lokali – móc pracować, realizować 
swoje pasje, być samodzielnym członkiem społeczeństwa, inspirować innych do tego, by odważnie realizowali 
swoje aspiracje. To wartości, o które warto zawalczyć, wspierając ten niecodzienny projekt i jego  
pomysłodawczynię.

Sylwetki osób niepełnosprawnych, które zyskają pracę 
w DIFFERENT 

Magda chciałaby w przyszłości otworzyć własną kawiarnię. Skończyła podyplomowe studia 
z zarządzania gastronomią i zrobiła uprawnienia audytora HACCP. W 2008 roku pracowała jako kelnerka  
w restauracji „Dans le noir?”, która jako atrakcja przyjechała do Warszawy, dwa razy po 3 miesiące.

Waldek w sile wieku zajmował się produkcją pierogów i krokietów (400 kg dziennie). Spokojnie poradzi sobie 
jako pomocnik kuchenny.

https://www.youtube.com/watch?v=5StoAm0VZIg
https://www.youtube.com/watch?v=NrcK8AMWhhE
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Media

http://www.ipla.tv/2015-08-02-to-bedzie-wyjatkowe-miejsce-na-kulinarn/vod-6310903
http://www.ipla.tv/2015-08-02-to-bedzie-wyjatkowe-miejsce-na-kulinarn/vod-6310903
http://www.tvp.info/20523815/09072015-1530
http://www.tvp.info/20523815/09072015-1530
http://warszawa.tvp.pl/20960968/23072015
http://warszawa.tvp.pl/20960968/23072015
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141634,18289836,W_tej_restauracji_obsluza_nas_niewidomi_kelnerzy_.html
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141634,18289836,W_tej_restauracji_obsluza_nas_niewidomi_kelnerzy_.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18482948,restauracja-w-ciemnosci-chca-otworzyc-lokal-w-ktorym-nie-widzisz.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18482948,restauracja-w-ciemnosci-chca-otworzyc-lokal-w-ktorym-nie-widzisz.html
http://www.polskieradio.pl/7/4465/Artykul/1535027,Praca-dla-niepelnosprawnych-pomysl-nie-tylko-na-biznes
http://www.polskieradio.pl/7/4465/Artykul/1535027,Praca-dla-niepelnosprawnych-pomysl-nie-tylko-na-biznes
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Media

Osoby które oficjalnie popierają projekt DIFFERENT

http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1483758,Restauracja-z-niewidomymi-kelnerami
http://www.polskieradio.pl/130/2788/Artykul/1483758,Restauracja-z-niewidomymi-kelnerami
https://www.youtube.com/watch?v=00jzrAJa4-U
https://www.youtube.com/watch?v=00jzrAJa4-U
https://www.youtube.com/watch?v=2cAekRoKOJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2cAekRoKOJ8
http://rdc.pl/informacje/w-warszawie-powstaje-restauracja-w-ciemnosci-obslugiwana-przez-niewidomych-posluchaj/
http://rdc.pl/informacje/w-warszawie-powstaje-restauracja-w-ciemnosci-obslugiwana-przez-niewidomych-posluchaj/
https://www.youtube.com/watch?v=dwIvbUKIbQI
https://www.youtube.com/watch?v=fe9zWm0JRSQ
https://www.youtube.com/watch?v=SBt8Z9yIJxg
https://www.youtube.com/channel/UCzl2d1SDPeIoCBhYaN4Fssg


11

Wspierają nas również



Zapraszam do finansowej bądź rzeczowej 
współpracy sponsoringowej.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem  
z usług DIFFERENT, proszę o informację.

Anna Bocheńska
tel.: 663 330 816

biuro@restauracjaDIFFERENT.pl 

Cuda się zdarzają... Otwórzmy wspólnie oczy osób widzących 
na świat osób niewidomych...




