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Trwają warsztaty konsultacyjne dotyczące Projektu Ustawy o Ekonomii Społecznej 

 

25.05.2021 roku odbyło się webinarium  poświęcone 

projektowi Ustawy o ekonomii społecznej i miało 

charakter wprowadzenia do spotkań konsultacyjnych.  

Ekspertami podczas webinarium byli: 

Andrzej Radniecki 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej w Departamencie Ekonomii Społecznej 

i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej 

Jakub Szewczyk 
Główny Specjalista w Departamencie Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej 

W chwili obecnej trwają konsultacje publiczne projektu ustawy, które odbywają się w ramach projektu „Spójna Integracja 

Regionalna Ekonomii Społecznej II”. Zapraszamy osoby zainteresowane do rejestracji na warsztaty konsultacyjne online wg 

poniższego harmonogramu: 

01 czerwca 2021, godz. 12.00 - 15.30 - temat: Przedsiębiorstwo społeczne 

Zgłoszenia: http://ozrss.pl/formularz-zgloszeniowy-1/ 

 

08 czerwca, godz. 12.00 - 15.30 - temat: Instrumenty współpracy PES z samorządami 

Zgłoszenia: http://ozrss.pl/formularz-zgloszeniowy-2/ 

 

15 czerwca, godz. 12.00 - 15.30 - temat: System wsparcia i instrumenty wsparcia PES/PS 

Zgłoszenia: http://ozrss.pl/formularz-zgloszeniowy-3/ 

 

 

Zaproszenie jest kierowane głównie do przedstawicieli i przedstawicielek: 
- Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, 

- Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, 

- Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (niezbedne wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie SIRESII), 

- Urzędów Marszałkowskich, w tym Instytucji Zarządzających RPO. 
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Przed udziałem w warsztatach prosimy o zapoznanie się z projektem Ustawy o ekonomii społecznej oraz obejrzenie 

zarejestrowanego webinarium wprowadzającego, poświęconego projektowi ustawy: 

http://ozrss.pl/nagranie-webinarium-pt-projekt-ustawy-o-ekonomii-spolecznej-wprowadzenie-do-spotkan-konsultacyjnych/ 

To pozwoli efektywniej wziąć udział w przygotowywanych wydarzeniach. 

Uwaga: na każdy z warsztatów obowiązuje odrębne zgłoszenie (linki do formularzy są podane powyżej).  

Maksymalna liczba osób, które mogą wziąć udział w warsztatach jest ograniczona (80 os.). 

Na dzień przed warsztatem otrzymacie Państwo link do wydarzenia, na który się zgłosiliście. W załączeniu zostanie 

przesłany ramowy program warsztatów. 

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WARSZTATACH DO INSTYTUCJI I OSÓB 

ZAINTERESOWANYCH USTAWĄ I UDZIAŁEM W WARSZTATACH KONSULTACYJNYCH! 

_________________________________________________________________________________________________ 

13 maja 2021 r. odbyło się webinarium „Załóż 

spółdzielnię socjalną i skorzystaj ze wsparcia Funduszy 

Europejskich” 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach przy współpracy 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach zorganizował dla wszystkich 

chętnych w dniu 13 maja b.r. webinarium „Załóż spółdzielnię socjalną i skorzystaj ze 

wsparcia Funduszy Europejskich”. 

Spotkanie odbyło się w formie on-line z wykorzystaniem bezpłatnej 

platformy Zoom Meeting. Jest to prosta w obsłudze platforma, przeznaczona do 

komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dostępna jest w wersjach na komputer oraz 

urządzenia mobilne (Android i iOS). 

Webinarium skierowane było do zainteresowanych pozyskaniem Funduszy 

Europejskich na założenie spółdzielni socjalnej oraz skorzystaniem z innych form 

wsparcia oferowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj: osób 

fizycznych, przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych, podmiotów 

organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ośrodków 

pomocy społecznej z województwa podlaskiego. 

 

______________________________________________________________________ 

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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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. 

 

_______________________________________________________________________ 

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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