Targi Ekonomii Społecznej - 20.06.2017 r. - Rynek w Katowicach

Lp.

Nazwa podmiotu

Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia "Teatr
1
Grodzki" z Bielska-Białej
2 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Zabawek z Żarek
3 WTZ Spółka z o.o. z Chorzowa
4 Spółdzielnia socjalna DESIGN MAKER z Bielska-Białej

Oferowane produkty/usługi
Usługi z zakresu druku na papierze w technologii druku cyfrowego,
offsetowego, sitodruku; usługi introligatorskie – wykonywanie toreb,
opakowań, pudełek, kalendarzy, książek
Zabawki różnego rodzaju; wyroby z wikliny: wianki, serca na brzozie;
zwierzątka z siana; breloki z filcu; ozdoby na patyku z filcu, drewna i wikliny;
materiałowe serca, maskotki itp.
Rękodzieło artystyczne, w tym m.in. wyroby wiklinowe, ceramiczne, kartki
okolicznościowe, zaproszenia, biżuteria, wyroby z filcu
Torebki damskie, portfele, sukienki damskie, pareo, spodnie, tuniki


5 Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki
BEST PROEKO z Jeleśni / Centrum Integracji Społecznej





Produkty rękodzieła ludowego: drewniane przedmioty i zabawki,
ozdoby, przedmioty kuchenne, kompozycje z bibuły i krepiny
Sadzonki ziół i kwiatów, tradycyjne kompozycje zielne
Tradycyjne przetwory domowe, w tym sery (m.in. oscypki)
Oferta warsztatów dla przedszkoli, szkół oraz seniorów i grup
studyjnych

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - Warsztat Terapii Wyroby ceramiczne, wikliniarskie, drewniane, plastyczne, wykonane przez
Zajęciowej z Zawiercia
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
7 Fundacja Integracji Społecznej Reditum z Sosnowca
Usługi remontowo-budowlane oraz wykończenia wnętrz – sprzedaż / reklama
6
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8 Warsztat Terapii Zajęciowej Unikat z Katowic
9 Spółdzielnia Socjalna Maufaktura z Żarek
10 Spółdzielnia Socjalna Złota Jura ze Złotego Potoku
11 Fajna Spółdzielnia Socjalna z Katowic
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im.
12 Św. St. Kostki z Katowic – Warsztat Terapii Zajęciowej
„Promyk”
13 Fundacja Młodzież Kropka PL z Sosnowca
14 4XXL Non Profit Spółka z o.o. z Rybnika
15 Spółdzielnia Socjalna Mastvita z Katowic

Oferowane produkty/usługi
Ceramika artystyczna i użytkowa, szkło artystyczne i użytkowe, rękodzieło,
torby z nadrukami z linorytu, kartki okolicznościowe, biżuteria i wiele innych
prac wykonanych przez uczestników WTZ UNIKAT
Lizaki oraz cukierki o różnych smakach, barwach, kształtach, ręcznie
wytwarzane w Manufakturze w Żarkach
Wyroby rękodzielnicze oraz produkty gastronomiczne (ciasta)
Rękodzieło użytkowe: zabawki, torby, konfekcja, odzież, art. dekoracyjne,
kosmetyki (mydła)
Wyroby rękodzielnicze wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk”
Wata cukrowa i długopisy 3D
Ubrania dla kobiet w rozmiarze XXL
Promocja różnych branż działalności spółdzielni, m.in. rollup, ulotki,
wizytówki, kalendarze, w tym usług druku, sklepu ze zdrową żywnością
(http:www.ekosmak.eu), usług gastronomicznych (lokal Kartofelnik), sprzedaż
produktów zapakowanych, posiadających certyfikat ekologiczny

Bazarek darów pozyskanych od darczyńców, m.in. sztuczna biżuteria, książki,
produkty weterynaryjne, bezpłatne porady weterynarza
Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza”
Wyroby rękodzielnicze wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii
17
z Pyskowic
Zajęciowej „Tęcza”
Wyroby rękodzielnicze wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii
18 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza” z Zabrza
Zajęciowej „Tęcza”
16 Fundacja For Animals z Katowic
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Oferowane produkty/usługi

Fundacja Szansa dla Niewidomych - Tyflopunkt Fundacji
w Katowicach

Produkty dedykowane i dostosowane do potrzeb osób niedowidzących,
w tym m.in. sprzęt elektryczny, produkty rehabilitacyjne, książki i czasopisma

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
20 Intelektualną - Koło w Mikołowie, Warsztaty Terapii
Zajęciowej

Drewniane i kartonowe pudełka, wyroby ceramiczne, mydła, korale i wisiory,
rękodzieło artystyczne, w tym m.in. maskotki, kosmetyczki, torby, wianki,
zdobione butelki i inne pojemniki, kartki okolicznościowe i przedmioty
dekoracyjne

19

Fartuszki dziecięce, jaśki, poszewki haftowane, wyroby z drewna, zakładki do
książek, komplety pościeli dla dzieci, torby z haftem
Warszaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej z
Patery, miski, biżuteria oraz anioły ceramiczne; kartki okolicznościowe,
22
Zabrza
wianki, obrazy z haftu, świece, witraże oraz biżuteria
Produkty rękodzieła (witraże, produkty zdobione metodą decoupage, ozdoby
23 Warszaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej z Gliwic drewniane malowane ręcznie, kartki okolicznościowe, obrazy wyszywane,
wieńce)
24 Spółdzielnia Socjalna Farmaceutyczna "ZDROWIE" z Sosnowca Porady dietetyka, ulotki
21 Zakład Aktywności Zawodowej YAVA z Częstochowy

