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Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień
publicznych
Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w projekcie "Szkolenia eksperckie dla Podmiotów
Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim,
mazowieckim i łódzkim"
Projekt ma na celu doprowadzić do stałej współpracy
organizacji pozarządowych z samorządami.
Organizacjom, które zgłoszą się do projektu zostanie
zaoferowane:
- bezpłatne wsparcie merytoryczne,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych,
- dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i
naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządów
Terytorialnych.
Zapraszamy chętnych do zapisów:
https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkoleniaeksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

województwo podlaskie:
e-mail: podlaskafederacja@gmail.com

tel.509 724 221

województwo łódzkie:
e-mail: badaniangojst@gmail.com

tel.666 850 410

województwo lubelskie:
e-mail: partnerstwongojst@gmail.com

tel.600 500 815

województwo mazowieckie:
e-mail: wspolpracangojst@gmail.com

tel.533 306 310

województwo warmińsko- mazurskie:
e-mail: warmiamazuryngo@gmail.com tel.570 622 170
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Szósta edycja konkursu „Organizacja ucząca się:
Inwestujesz w rozwój pracowników? Wdrażasz nowe rozwiązania w firmie?
Wypromuj swoje przedsiębiorstwo jako „Organizacja ucząca się 2021”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Białymstoku informuje o możliwości udziału w szóstej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2021”. Do udziału w
konkursie zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka. Konkurs skierowany jest do
pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na
zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.
Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej
się 2021”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.
Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawcy z sektora publicznego z
województwa podlaskiego. Trzy odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom
różnej wielkości, w tym:
a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
c) „Sektor publiczny”.
Termin przesyłania formularzy, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok,
do 15 października 2021 r.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2021” lub pod adresem:
http://wupbialystok.praca.gov.pl/441
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Jesienią rozpoczęliśmy nowy cykl seminariów poświęconych ekonomii społecznej
28.09.2021r. odbyło się pierwsze z nich – seminarium nt. „Ekonomia społeczna jako narzędzie poprawy jakości życia” w
Mońkach.
W trakcie seminarium uczestnicy mogli dowiedzieć się co to jest
ekonomia społeczna oraz jakie są zadania i cele takich podmiotów
ekonomii społecznej jak: Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum
Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Spółdzielnia
Socjalna.
Poruszona została również tematyka dotycząca organizacji
pozarządowych, tj. stowarzyszeń i fundacji, które również w wielu
dziedzinach życia wpływają na rozwój ekonomii społecznej, jak
również realizują wiele działań na rzecz poprawy jakości życia i
aktywizacji zawodowej społeczeństwa.
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Przypominamy, że od 13.09.2021 roku przyjmujemy wnioski w konkursie „Pakiety
marketingowe”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ogłasza konkurs na udzielenie wsparcia finansowego podmiotom
ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym pn. "PAKIETY MARKETINGOWE"
O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne
spełniające wymogi regulaminu konkursu z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego,
sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i monieckiego.
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Przedmiot konkursu i organizacja zasad przyznawania Pakietów:
1. Celem Konkursu jest wyłonienie PES/PS do udzielenia wsparcia w postaci pakietu marketingowego mających na celu
zwiększenie potencjału ekonomicznego PES/PS oraz rozpoznawalności produktów i usług PES/PS na rynku.
2. Pakiet, o który PES/PS może wystąpić musi być dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i umożliwić mu rozwój
działalności ekonomicznej oraz można go przeznaczyć wyłącznie na promocję produktów lub usług świadczonych przez
Wnioskodawcę.
3. Pakiet, można przeznaczyć wyłącznie na
sfinansowanie następujących usług:
1) ogłoszenia w prasie, radio,
2) reklama w internecie,
3) utworzenie strony internetowej PS,
4) organizacja pokazów, degustacji,
5) wykonanie materiałów promocyjnych
np.: rol-upów, plakatów, ulotek, itp.
6) inne produkty lub usługi promocyjne
najbardziej
efektywne
dla
typu
działalności PS.
4. Jeden PES/PS może otrzymać jeden
Pakiet o łącznej wartości do 2 000,00 zł
brutto/netto*.
5. W ramach projektu przewiduje się przyznanie Pakietów dla 30 PES/PS.
6. Aby PES/PS mógł wziąć udział w konkursie musi być czynnym uczestnikiem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Suwałkach", tj. jeśli wcześniej nie przystąpił do udziału w projekcie, musi wraz z wnioskiem konkursowym
złożyć formularz rekrutacyjny, deklarację udziału w projekcie i oświadczenie uczestnika. Wszystkie niezbędne formularze i
załączniki znajdują się w zakładce "Dokumenty" jak również pod niniejszym ogłoszeniem o konkursie.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Informujemy, że wnioski niekompletne i
niespełniające wymogów będą zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu odrzucane.
Termin składania wniosków: do 31.12.2021. włącznie lub do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w konkursie.
W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową decyduje data nadania na kopercie potwierdzona stemplem pocztowym.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:
- w siedzibie biura Partnera projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach",
ul. Tadeusz Kościuszki 62, 16-400 Suwałki,
- pod tel. 519 437 643
- za pośrednictwem e'mail: biuro1otwii@frp.pl
Wszystkie niezbędne formularze i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej projektu:
www.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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Cykl Warsztatów Aktywności Zawodowej
W październiku rozpoczęliśmy cykl Warsztatów Aktywności
Zawodowej.
Pierwsze takie warsztaty odbyły się 14.10.2021r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Mońkach oraz 19.10.2021r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Sejnach.
Serdecznie dziękujemy Powiatowym Urzędom Pracy za współpracę, a
uczestnikom za aktywny udział i pozytywne opinie.

Warsztaty mają na celu:
✔ diagnozę potrzeb/predyspozycji zawodowych i
umiejętności
✔ poznanie sposobów rozwoju osobistego i
inwestowania w siebie;
✔ poznanie sposobów skutecznego szukania pracy
✔ pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego
✔ pomoc w przygotowaniu do rozmowy o pracę
✔ poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.
Zapraszamy:
♦ osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane 12 m-cy przez
ostatnie 2 lata (zaświadczenie z PUP za 2 ostatnie lata)
♦ osoby krótkotrwale bezrobotne (zaświadczenie z PUP), które
spełniają dodatkowo jedną z poniższych przesłanek:
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej - oprócz
alimentów i +500 (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej)
- przebywają w ośrodku dla bezdomnych (zaświadczenie z
ośrodka)
- korzystają z poradni leczenia uzależnień (zaświadczenie z
poradni)
- leczą się psychiatrycznie (zaświadczenie od lekarza
psychiatry)
- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Warsztaty prowadzi absolwentka: - Instytutu Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, - warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, - szkolenia z komunikacji „Porozumienie Bez Przemocy”,
- warsztatów „Terapia Skoncentrowana Na Rozwiązaniach (TSR)”.
Jeśli chcesz, żeby Warsztaty Aktywizacji Zawodowej odbyły się w Twoim mieście, skontaktuj się z nami:
☑ tel. 519 437 643;
☑ e-mail: biuro1otwii@frp.pl
Zapraszamy
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