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Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora
ekonomii społecznej w subregionie suwalskim
W dniach 15 – 16 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na
poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim”
zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii
społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa
Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa
podlaskiego.
W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu
białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W
spotkaniu uczestniczył również panelista.
Spotkanie przeprowadzono w podmiotach ekonomii społecznej na terenie subregionu suwalskiego. Pierwszego dnia
spotkania odwiedzono Stowarzyszenie Bractwo Bartne, które działa na rzecz pszczół mieszkających w Puszczy
Augustowskiej i dąży do odrodzenia się tradycji bartniczych. Swoją działalność rozpoczęło w 2015 r. skupiając kilkanaście
osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce.
Następnie odwiedzono Handlowo – Usługową Spółdzielnie
Socjalną „Famaco” z siedzibą w Augustowie. Spółdzielnia
Socjalna powstała w 2018 r., zajmuje się gastronomią i prowadzi
wypożyczalnię skuterów elektrycznych. Kolejnym punktem było
Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad zwierzętami „Kudłacz”,
które powstało w 2014 roku. Działa na rzecz zapobiegania
bezdomności zwierząt i przyrostowi populacji.
Kolejnym miejscem było niepubliczne przedszkole w
Augustowie HOMOBONUS Sp. z o. o. Przedszkole powstało przy
wsparciu funduszy unijnych w 2018 roku. Aktualnie uczęszcza do
niego 20 dzieci. Swój sukces przedszkole zawdzięcza wyjątkowej
kadrze, która w części wywodzi się ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Następnym
punktem
była
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EKOSEJNY, która
powstała w lutym 2019 r. i zajmuje się sprzątaniem miasta Sejny.
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Ostatnim miejscem było Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum
Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego.
Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Do jego
zadań należą: zmniejszanie różnic i dysproporcji
w rozwoju warunków kształcenia, poziomie
nauczania,
dostępie
do
szkolnictwa
i
nowoczesnych form kształcenia, wychowania i
rozwoju młodzieży szkoły a jej rówieśnikami z
innych terenów Polski, działanie na rzecz
podnoszenia
poziomu
wiedzy
poprzez
organizację szkoleń, kursów, innych form
kształcenia
i
dokształcania,
takich jak
korepetycje, zespoły wyrównawcze, itd.
Drugiego
dnia
spotkania
Sieci
Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Zakład
Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
który został utworzony w celu podniesienia
poziomu kompetencji zawodowych osób z
niepełnosprawnościami, zwiększenia ich szans na
realną integrację zawodową i społeczną oraz podniesienia sprawności
fizycznej poprzez realizację rehabilitacji leczniczej. Kolejnym punktem były
Warsztaty Terapii Zajęciowej im. ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w
Filipowie, które powstały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
w
Suwałkach
w 2013 r. Celem WTZ jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, stwarzanie im
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Obecnie
działa w nim 5 pracowni: gospodarstwa domowego, multimedialnopoligraficzna, ogrodnicza, plastyczna oraz rękodzieła artystycznego.
Następnie odwiedzono: Spółdzielnię Socjalną „Jedyneczka” oraz
Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa”. Ostatnim miejscem było
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta
Augusta, które funkcjonuje od 1996 r. i jego celem jest inspirowanie
współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości
rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej
oraz Przedsiębiorstwo Społeczne „Macierzanka” Sp. z o.o. , które prowadzi
punkt gastronomiczny oraz zajmuje się przygotowywaniem i wydawaniem
posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz dowozem
posiłków do Szkoły Podstawowej w Bartnikach.
Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i
pozytywnymi opiniami uczestników.
________________________________________________________________________________________________

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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Przypominamy o zmianie procedowania w zakresie wniosków składanych do KRS od
01.07.2021r.
Zgodnie z Art.1 pkt. 11 Ustawy z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych
innych ustaw Dz.U.2018.398 ze zmianami z 01.03.2021r.
Dz.U.2021.187 od dnia 01 lipca 2021r. zmienia się Art. 19 o
KRS.
Art. 19 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 19.
1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że
przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
2. Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do
rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3. Wniosek o wpis w rejestrze, o którym mowa w art. 1 ust. 2
pkt 2, składa się na urzędowym formularzu lub jego kopii albo
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularz zawiera niezbędne pouczenia dla stron dotyczące sposobu jego
wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do wymagań przewidzianych dla pism procesowych.
4. Wnioski inne niż o wpis dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, można składać także za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
5. Wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym składa się wraz z opłatą sądową.
6. Wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem wniosku do sądu rejestrowego, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Przepisy art. 130 § 7 i 8
Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
7. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez
wzywania do uzupełnienia braków.
8. Nieprawidłowo wypełniony wniosek o wpis podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli z powodu
nieprawidłowego wypełnienia nie jest możliwe nadanie wnioskowi prawidłowego biegu.
9. Wniosek o wpis złożony z naruszeniem ust. 3 podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.
10. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 7-9 może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia
zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie zawiera braków, wywołuje on skutek od daty pierwotnego
wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio
niewskazanych.
11. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych
formularzy, mając na uwadze wymagania przewidziane dla pism procesowych oraz konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.”
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