Targi Ekonomii Społecznej OWES SWR
Rynek Katowice, 9 czerwca 2022
10.00 - 18.00

Przedsiębiorstwa społeczne, które zaprezentują się podczas
Targów:
Fundacja Ważni Ludzie prezentacja działań edukacyjnych fundacji. Labirynt edukacyjny czyli
doświadczenie tego jak poruszają się w przestrzeni publicznej osoby niewidome. Prezentacja rozwiązań
technologicznych, które ułatwiają funkcjonowanie osobom niewidomym.
Eco Value sp. z o.o. - promocja ekologicznych i biodegradowalnych słomek do picia z żyta; na stoisku
będzie można przetestować słomki częstując się lemoniadą.
Fundacja Oko w Oko z Rakiem - instruktaż na fantomach jak badać piersi i jądra. Będzie też można za
datek napić się zdrowego soku, zjeść kanapkę z pastami warzywnymi.
Stowarzyszenie Kurka Wodna - prezentacja założeń gospodarki cyrkularnej, sprzedaż przedmiotów
vintage i z drugiego obiegu oraz rzemiosła i rękodzieła.
Stowarzyszenie Mocni Razem - promocja organizacji wydarzeń i wycieczek
na stoisku będzie można zakupić watę cukrową oraz wypocząć na leżaku w strefie relaksu.

dla

seniorów,

Fundacja Ogrody Przyszłości - porady i konsultacje z hortiterapii i naturoterapii (olejki eteryczne),
udzieli porady florystycznych/z zakresu projektowania ogrodów, podzieli się wiedzą z edukacji przyrodniczej
(przyrodnicza gra sensoryczna, rośliny miododajne, zapylacze, wypalanie traw itp.). Na stoisku będzie można
zakupić produkty fundacji: mydełka, zestawy do kąpieli, biżuteria z żywicy, lawenda sadzonki.
PES Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna - prezentacja oferty rzemiosła artystycznego i użytkowego
m.in. ceramiki wykonanej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii - ekspozycja jachtu katamaran wykonanego przez
pracownię skutniczą Centrum Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz oferta dań wege z restauracji „ Z
liścia”, warsztaty bębniarskie.
Fundacja Ja Yhymm - prezentacja i promocja działalności fundacji: oferta obozów, wycieczek, kursów
wspinaczkowych, szkoleń. Możliwość skorzystania z ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej.
Lepiej Lepiej sp. z o.o.- przybliżenie koncepcji zakupów odzieży z drugiej ręki oraz zachęcenie
do wystawiania swojej odzieży w sklepie Lepiej Lepiej. Porady dotyczące stylizacji.
UNC sp. z o.o. - promocja studia filmowego i działalności fotograficzno-filmowej, pokaz możliwości sprzętu
filmowego. Możliwość nieodpłatnego wykonania profesjonalnego zdjęcia.
Spółdzielnia Socjalna Honolulu – prezentacja przedmiotów rzemiosła artystycznego oferowanego przez
sklep LUFT, wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością.
Fundacja Ucz się Zdrooowia- porady dietetyka klinicznego w zakresie zdrowego żywienia, bogata oferta
kiszonek i miodów smakowych.

