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To już rok naszej działalności. 1 czerwca 2021 r. minęła pierwsza rocznica istnienia 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.  

Z tej okazji zorganizowaliśmy uroczyste zabawy dla 

dzieci w zaprzyjaźnionym z naszym ośrodkiem 

Niepublicznym Żłobku Krecik, który znajduje się przy ul. 

Pułaskiego 30 w Suwałkach.  

Było mnóstwo śmiechu, bańki mydlane, śpiewanie 

piosenek i zabawy na świeżym powietrzu. Oczywiście 

było też to co dzieci lubią najbardziej, czyli drobne 

upominki.  

Niepubliczny żłobek Krecik w Suwałkach istnieje już od 

ośmiu lat i zajmuje się opieką nad małymi dziećmi. 

Placówka stawia na wszechstronny rozwój 

podopiecznych. Codziennie odbywają się zajęcia 

plastyczne, rytmiczne, sensoryczne czy ogólnorozwojowe, 

które zapewniają dzieciom jak najlepszy start na kolejny 

etap edukacji – naukę w przedszkolu.  

W chwili obecnej placówka posiada 

4 wolne miejsca na nowy rok 

dydaktyczny od lipca 2021 roku. 

Zatem zapraszamy serdecznie do 

skorzystania z oferty placówki 

wszystkie zainteresowane osoby. 

Kontakt pod nr 510 183 202 
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Nagrody specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku 

Informujemy, że w Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Rodziny i 

Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 

Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom 

socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy 

społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 

25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.). 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie 

przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 74, poz. 658), Minister 

Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje nagrody za 

wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane przy 

następujących rodzajach działań: 

1) opracowaniu programu wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowanego na 

kompleksowe rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej przez świadczenie usług pomocy środowiskowej, 

2) wdrożeniu programu społecznego, ukierunkowanego na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak 

alkoholizm, narkomania, bezdomność, przemoc w rodzinie, 

3) realizacji przedsięwzięć wspierających różne podmioty w realizacji zadań pomocy społecznej w celu rozszerzenia oferty 

świadczonych usług w ramach wsparcia środowiskowego lub instytucjonalnego, 

4) współpracy z administracją rządową lub samorządową oraz z innymi podmiotami w zakresie tworzenia warunków do 

usamodzielnienia jednostek i rodzin oraz integracji społecznej, w tym przez likwidowanie istniejących barier społecznych, 

utworzenie placówki wsparcia środowiskowego, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki, 

5) wdrażaniu przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną, 

6) realizowaniu inicjatyw w celu aktywizowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku przez umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, 

zawodowym, kulturalnym, artystycznym, 

8) aktywizowaniu społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania trudnych problemów społecznych oraz wspierania rodzin 

dysfunkcyjnych, 

9) realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja społeczna 

osób i rodzin szczególnego ryzyka. 

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej 

przyznawane są w kategoriach: 

1) indywidualnej – pracownikom socjalnym, 

2) zespołowej – dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotów, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. 

  
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) 
a) przesłać pocztą na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 

Białystok lub 

b) złożyć w kancelarii Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. nr 6 poprzez 

doręczenie korespondencji do wystawionej skrzynki w łączniku przy holu w wejściu głównym do urzędu. 
Przypominamy, aby wnioskodawcy przekazali osobom, dla których nagroda będzie wnioskowana (wskazanym we wniosku o 

przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej. 

Szczegółowe informacje i niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-

podlaski/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-nagrody-specjalne-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-w-zakresie-

pomocy-spolecznej-w-2021-roku 
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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. 

_______________________________________________________________________ 

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. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń 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? 
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Powyższe to tylko niektóre z 

zagadnień, które przybliżą 

szkolenia proponowane 

mieszkańcom województwa przez 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego. 

 

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/ 
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Klipy promujące Ekonomię Społeczną 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizujący projekt pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej 

w regionie” zrealizował produkcję trzech klipów promujących podmioty ekonomii społecznej, które zostały wyróżnione 

Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”. Nagrania w ciekawy sposób przedstawiają korzyści wynikające z możliwości 

posługiwania się certyfikatem jakości „Zakup Prospołeczny” świadczącym o wysokiej jakości produktów i usług 

wytwarzanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej (PES). Każdy z trzech klipów dotyczy osobnej grupy PES z terenu 

województwa podlaskiego, które posiadają certyfikat tj: Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrów Integracji Społecznej, 

Klubów Integracji Społecznej, a także Przedsiębiorstw Społecznych i Spółdzielni Socjalnych. 

  

Klipy emitowane są przez okres trzech miesięcy od 24 maja 2021 r. na antenie 

TVP 3 Białystok w łącznej ilości 90 emisji, przed Obiektywem Głównym i 

Obiektywem Wieczornym około godz. 18:30  

i 21:30. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do obejrzenia. 

  

Klipy można też obejrzeć w serwisie YouTube: 

https://youtu.be/ip6i6QDrvuw   -  Zakłady Aktywności Zawodowej 

https://youtu.be/x1tzBrbUrAA  -  Centra Integracji Społecznej 

https://youtu.be/krAPEDCTmSc - Spółdzielnie Socjalne i Przedsiębiorstwa  

             Społeczne 

_________________________________________________________________________________________ 

Kierunek na Wolontariat – promocja wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Suwałkach 

22.06.2021r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach zorganizował spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Suwałkach, którego celem było promowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym  jako elementu ekonomii społecznej.   

Na spotkanie przyszli wychowankowie szkoły aby posłuchać na czym polega wolontariat, jakie są dobre praktyki  w tym 

zakresie  i jakie są lokalne możliwości działania na przykładzie Augustowskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami 

„Kudłacz”. 

Wszyscy z uwagą wysłuchali przygotowanej prelekcji, po czym zadawali wiele interesujących pytań prowadzącej spotkanie 

Pani Barbarze Korzeniewskiej. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, że Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kudłacz” powstało w 2014 

roku. Działa na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt i przyrostowi populacji. Współpracuje z lekarzami weterynarii, 

trenerami psów, samorządem, policją oraz szkołami. Utrzymuje się z darowizn, zbiórek publicznych i dotacji.  Wolontariusze 

stowarzyszenia codziennie mają kontakt z psami, którymi się opiekują. Psy uczą się i socjalizują jednocześnie. Już 

kilkadziesiąt psów, które znalazło się pod opieką stowarzyszenia, znalazło  swoje domy. 
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