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INFORMACJA O PROJEKCIE 
 

 Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa 
Działania Puszcza Knyszyńska” realizuje projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” 
skierowanego do mieszkańców gmin Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Zabłudów, Juchnowiec 
Kościelny, Wasilków, Supraśl, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej oraz wzmocnienie 
potencjału istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie w/w 7 gmin.  

 
W ramach projektu „Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej” zrealizowano 7 szkoleń 

informacyjnych w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, 
Wasilków, Zabłudów. Na szkolenia zostali zaproszeni przedstawiciele istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej jak: fundacje, stowarzyszenia, przedstawiciele instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i 
integracji społecznej, przedstawiciele władz lokalnych, mieszkańcy gmin. W szkoleniach informacyjnych 
uczestniczyły 124 osoby. 

Podczas szkolenia informacyjnego zostały przedstawione między innymi podmioty ekonomii 
społecznej, dobre praktyki ekonomii społecznej, informacje na temat: jak funkcjonuje ekonomia społeczna 
w kraju oraz województwie podlaskim. Wśród uczestników temat ekonomii społecznej wzbudził duże 
zainteresowanie. Za najciekawsze elementy szkolenia uczestnicy uznali między innymi prezentację 
dobrych praktyk ekonomii społecznej w województwie podlaskim oraz w Polsce, prezentację już 
funkcjonujących na rynku podmiotów ekonomii społecznej, możliwość zapoznania się z pomysłami, jakie 
posiadają na rozwój mieszkańcy innych miejscowości. Duże zainteresowanie wśród uczestników 
wzbudziły formy finansowania i pozyskiwania funduszy z różnych źródeł. 

 
 

Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
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