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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. 

 
 
W ramach projektu 12 czerwca 2010 r. rozpoczęto pierwszą edycję szkoleń „Szkoły Liderów Ekonomii 

Społecznej”. Do udziału w szkoleniach zaproszono 14 osób z 7 w/w gmin. Są to między innymi przedstawiciele 
podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańcy gmin, na terenie których funkcjonuje Lokalna Grupa Działania 
„Puszcza Knyszyńska”. 

Szkolenie „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej” rozpoczęła Pani Magdalena Skup dyrektor 
fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, a poprowadził Pan Grzegorz Stachurski, prezes zarządu pierwszego w 
województwie podlaskim przedsiębiorstwa społecznego „Galerii Smaku”  (Galeria Smaku – Przedsiębiorstwo 
Społeczne Sp. z o.o w Augustowie). Na szkoleniu zostały omówione między innymi zagadnienia dotyczące 
definicji-ekonomii społecznej, idei przedsiębiorczości społecznej w praktyce, kryteriów i cech przedsiębiorstw 
społecznych, miejsca ekonomii społecznej w systemie społeczno-gospodarczym. 
Na kolejnych szkolenia zostaną omówione m.in. tematy: Rozwiązania prawne – zakładanie podmiotów ekonomii 
społecznej (np. mechanizm tworzenia przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych); Finansowanie 
podmiotów ekonomii społecznej – źródła finansowania w zależności od typu podmiotu ekonomii społecznej 
(wsparcie w ramach PO KL, PO FIO oraz innych programów wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii 
społecznej); Modele współpracy przedsiębiorstw społecznych z innymi podmiotami na rynku; Partnerstwo Lokalne 
na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej. 
Szkolenia „Szkoła Liderów Ekonomii Społecznych” zostaną zakończone czterodniowym wyjazdem studyjnym w 
celu prezentacji dobrych praktyk i ciekawych przykładów przedsiębiorstw społecznych działających w Polsce. 
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Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
 
 
 
 
Forum Inicjatyw Rozwojowych 
ul. Warszawska 34,  
15 – 077 Białystok 
tel./fax 85 664 21 68  
info@fir.org.pl 
www.fir.org.pl 

http://www.fir.org.pl/

