Starostwo Powiatowe w Kutnie

Kolejna edycja Targów Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo
chciałbym zaprosić Państwa wraz z prowadzoną przez Was działalnością na kolejną edycję Targów Ekonomii Społecznej,
więcej informacji znajdziecie poniżej
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacje pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz administrację publiczną i wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego
na ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ 2022, które odbędą się 10 WRZEŚNIA 2022 w PARKU MIEJSKIM im.
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ZGIERZ, UL. PIĄTKOWSKA 32
W bieżącym roku weźmie w nich udział sześćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. Targi to wydarzenie
o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne,
podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając
poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne,
przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.
Odwiedzający Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 2022 będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców
usługami. Wśród nich przedsiębiorcy zajmujący się gastronomią, oryginalnym pięknym rękodziełem oraz usługami z wielu
branż. Dla najmłodszych przewidziano liczne atrakcje, zajęcia sportowe, plastyczne, warsztaty, malowanie twarzy. Wszyscy
wystawcy prezentując charakter swojej działalności będą rozpowszechniali swoje materiały promocyjne.

Organizatorzy Targów oferują BEZPŁATNIE:
stoisko wystawiennicze o wymiarach ok. 3 m x 3 m
podłączenie do prądu na stoisku
stolik wraz z krzesłami (3 sztuki)
stojak na ulotki
wywóz odpadów
ochronę bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprezy
opiekę medyczną
obsługę techniczną oraz organizacyjną
promocję Wystawcy w bezpłatnym biuletynie targowym (rozdawanym osobom odwiedzającym Targi).

Szczegóły udziału dla wystawców znajdują się w Regulaminie ŁTES.
Prosimy o wypełnienie, podpisanie i wysłanie scanu niniejszego formularza na adres: targi@wsparciespoleczne.pl,
najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 roku. Zagwarantuje to Państwu możliwość uczestnictwa w Łódzkich Targach Ekonomii
Społecznej 2022 w charakterze Wystawcy.
Dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo na naszej stronie pod linkiem:
https://wsparciespoleczne.pl/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej-2022/

Dla zespołów artystycznych oraz ciekawych propozycji będzie taka szansa na wystąpienie na scenę.
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