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6 maja zakończyliśmy nabór wniosków w zamkniętym konkursie o przyznanie
wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy
Informacja o naborze była umieszczona na
stronie internetowej projektu, zaraz po
zakończeniu
tury
szkoleń
dla
grup
inicjatywnych i szkoleń ABC przedsiębiorczości
od 14 kwietnia.
Już niebawem dla wniosków, które wpłynęły w
konkursie zostanie przeprowadzony, proces
oceny zgodnie z „Regulaminem udzielania
wsparcia finansowego na utworzenie nowych
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
bądź podmiotach ekonomii społecznej, w
związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa
społeczne”.
Lista rankingowa ocenionych wniosków
zostanie zamieszczona na stronie internetowej
projektu www.owes.ares.suwalki.pl. Prosimy o
śledzenie aktualności.

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.
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„Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do
roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr
XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęto dokument „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”. Jest to dokument strategiczny,
który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój
i upowszechnianie ekonomii społecznej. W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej należało zaktualizować
diagnozę obszaru ekonomii społecznej oraz zweryfikować cele i kierunki podejmowanych interwencji. Aktualizacja w
głównej mierze miała na celu dostosowanie zapisów WPRES do głównych dokumentów strategicznych i programowych
kraju (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku) oraz regionu, wyznaczających zakres i ramy
funkcjonowania ekonomii społecznej w przyszłych latach. Dokument diagnozuje także kondycję ekonomii społecznej w
regionie oraz wskazuje ścieżki jej rozwoju. Ponadto wyraźnie określa istotną rolę ekonomii społecznej w regionie jako
narzędzia, które tworzy aktywną politykę społeczną.
Pełną treść dokumentu można pobrać pod linkiem:
http://www.rops-bialystok.pl/rops/wp-content/uploads/2021/04/Zalacznik-nr-1-WPRES.docx
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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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