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Już
niebawem
wystartuje
nabór wniosków w zamkniętym
konkursie
o
przyznanie
wsparcia
finansowego
na
utworzenie miejsc pracy
Już niedługo dla grup inicjatywnych, które
przeszły proces szkoleniowy i doradczy
zostanie ogłoszony zamknięty konkurs
wniosków o przyznanie wsparcia na założenie,
przystąpienie
lub
zatrudnienie
w
przedsiębiorstwach społecznych.
Dotacja inwestycyjna na jedno stanowisko
pracy wynosi 21.020,00 zł. Dodatkowo może
być udzielone wsparcie pomostowe na
pokrycie
bieżących
wydatków
przedsiębiorstwa społecznego w kwocie
1.200,00 zł miesięcznie na osobę zatrudnioną.
Planowany termin ogłoszenia to 14-15
kwietnia. Ostateczny termin ogłoszenia może
jeszcze ulec zmianie.

_______________________________________________________________________1 | S t r o n a

Czas na staż
Przypominamy, że nadal poszukujemy zainteresowanych osób i przedsiębiorców, którzy chcieliby w ramach projektu
skorzystać z 3-miesięcznych staży zawodowych.
Staże są szansą dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na trwałe zatrudnienie i
mają na celu przywrócenie ich aktywności zawodowej na rynku pracy.
Staże skierowane są do osób:
- długotrwale bezrobotnych (min. 12 miesięcy w ciągłości lub 12
miesięcy wg okresów składkowych w okresie ostatnich 24
miesięcy),
- lub zarejestrowanych bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, w szczególności np. osób
niepełnosprawnych, osób korzystających ze wsparcia w ramach
pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub pomocy żywnościowej
(POPŻ).
Serdecznie zapraszamy pracodawców i osoby chcące skorzystać z
tej formy wsparcia do kontaktu.
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Zapraszamy zainteresowane podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa
społeczne do korzystania ze Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości
Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”
zaprasza podmioty ekonomii społecznej do bezpłatnego korzystania z:
* zasobów lokalowych – pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkań, szkoleń, eventów itp.,
* zasobów technicznych - sprzęt biurowy tj.: komputer, drukarka, ksero, telefon i internet),
* szerokiego spektrum informacji, w tym specjalistycznego doradztwa udzielanego przez kluczowego doradcę biznesowego.
_________________________________________________________________________________________________

Uwaga: trwa nabór wniosków na przyznanie wsparcia w formie „Pakietu środków
ochrony indywidualnej”
O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać
się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa
społeczne
spełniające
wymogi
regulaminu
przyznawania
"Pakietów
środków
ochrony
indywidualnej" z terenu subregionu suwalskiego,
tj. powiatów:
M.
Suwałki,
suwalskiego,
sejneńskiego,
augustowskiego,
sokólskiego
i
monieckiego.
W ramach naboru, zostanie przyznanych 10 szt.
pakietów. Decyduje kolejność wpływu wniosków w
ramach terminu naboru. Jeśli którykolwiek z
pierwszych dziesięciu wniosków nie spełni kryteriów
naboru podlega odrzuceniu. W tym przypadku zostanie
przyjęty do rozpatrzenia kolejny wniosek wg daty
wpływu. Jeden PES/PS może złożyć maksymalnie
jeden wniosek i otrzymać wsparcie w kwocie 126 PLN
brutto/netto*, które może przeznaczyć na sfinansowanie następujących zakupów środków ochrony indywidualnej przeciwko
COVID-19:
 maseczek
 rękawic
 środków dezynfekcyjnych
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Aby PES/PS mógł złożyć wniosek musi być czynnym uczestnikiem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
Suwałkach", tj. jeśli wcześniej nie przystąpił do udziału w projekcie, musi wraz z wnioskiem złożyć formularz rekrutacyjny,
deklarację udziału w projekcie i oświadczenie uczestnika.
Wszystkie niezbędne formularze i załączniki znajdują się w zakładce "Dokumenty" na stronie internetowej projektu
www.owes.ares.suwalki.pl
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przyznawania pakietów wraz z załącznikami.
Termin składania wniosków: do 16.04.2021r. włącznie.
W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową decyduje data nadania na kopercie potwierdzona stemplem
pocztowym.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- w siedzibie biura projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", ul. Osiedle II 6A 16-400
Suwałki,
- pod tel. 501 041 400
- za pośrednictwem e'mail: owes@ares.suwalki.pl
*w przypadku, gdy podmiot jest płatnikiem VAT, koszty podatku VAT stanowią wydatek niekwalifikowalny, dotacja wówczas może zostać przyznana w
kwocie netto
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Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych
szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.
 Jak załatwić sprawę urzędową przez Internet, wysłać pismo i śledzić sprawę?
 Jak sprawdzić kolejki do lekarzy i zapisać się na wizytę przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu?
 Jakie zagrożenia czyhają na użytkownika Internetu i jak bezpiecznie z niego korzystać, by nie zostać ofiarą
oszustwa?
 Jak prowadzić profil w mediach społecznościowych, skutecznie realizować kampanie promocyjne, zwiększać
zasięgi?
 Jak rozwijać swoje hobby przy wykorzystaniu Internetu, zdobywać znajomych o podobnych zainteresowaniach?
 Jak dzielić się swoją pasją, przy wykorzystaniu portali społecznościowych?
to tylko niektóre z zagadnień, które przybliżą szkolenia proponowane mieszkańcom województwa przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
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Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.
Kursy realizowane są w ramach projektu unijnego „Cyfrowe Podlaskie” i skorzystać mogą z nich wszyscy pełnoletni
mieszkańcy województwa. Wstępnie zaplanowano objęcie szkoleniami ponad 1500 osób.
Szkolenia skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii,
poznać bliżej tajniki usług elektronicznych, czy profesjonalnie korzystać z możliwości social mediów zarówno przy
realizacji przedsięwzięć zawodowych, jak i przy spełnianiu się we własnym hobby.
Każda osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może wybrać jeden z następujących kursów:
1. e-Usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie – omówienie zagadnień związanych z realizacją spraw
urzędowych, sposobami pozyskiwania informacji z jednostek publicznych, sposobów bezpiecznego korzystania z
Internetu
i
konsekwencji
nieprzestrzegania
takich
zasad.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin lekcyjnych.
2. Social media – możliwości wykorzystania portali społecznościowych w rozwijaniu własnych zainteresowań,
prowadzenie profili osobistych jak i zawodowych, przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych.
Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne.
3. Moje hobby i rozwój osobisty online – sposoby rozwijania własnych zainteresowań przy wykorzystaniu zasobów
Internetu, prowadzenie profili społecznościowych dotyczących swojego hobby, możliwości współdzielenia swoich
zainteresowań z innymi internautami na całym świecie. Sposoby załatwiania spraw codziennych przy
wykorzystaniu
zasobów
Internetu.
Czas trwania szkolenia: 24 godziny lekcyjne
4. Obsługa komputera i Internetu od podstaw – zapoznanie z obsługą komputera, wykorzystanie popularnych
programów użytkowników, prowadzenie korespondencji elektronicznej, skuteczne wykorzystanie możliwości
Internetu.
Czas trwania szkolenia: 28 godzin lekcyjnych.
Zajęcia realizowane są w formie zdalnej, stacjonarnej i mieszanej, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. W
przypadku szkoleń zdalnych, uczestnicy mają dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i
materiały szkoleniowe.

Zapisy
Na szkolenia zapisać się można wypełniając formularz elektroniczny dostępny na stronie projektu:
cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.
Zapisy na szkolenia przyjmuje realizator szkoleń, czyli firma Open Education Group sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480
Białystok, telefon: 85 869 11 69, 888 566 636, mail: cyfrowepodlaskie@openeducation.pl.
Uczestnik podczas rejestracji ma możliwość zadeklarowania preferowanej godziny i terminów zajęć. Spotkania szkoleniowe
odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych, w ciągu tygodnia roboczego lub w weekendy.
Pełna informacja na temat szkoleń znajduje się na stronie projektu https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/.

_______________________________________________________________________
Uwaga
W związku z sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2 dostęp do siedziby biura projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Suwałkach" jest nadal ograniczony osobom z zewnątrz.
Prosimy PRZEDE WSZYSTKIM
 o kontakt telefoniczny: (87) 566 20 55
 lub mailowy: owes@ares.suwalki.pl
W sprawach wymagających kontaktu osobistego, prosimy o korzystanie z dzwonka umieszczonego przy wejściu do budynku
i wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie w biurze projektu.
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