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Uwaga: Biuro projektu przeniesione do nowej lokalizacji 

 

"Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w Suwałkach" informuje, że od dnia 28.12.2021r. biuro projektu zostało przeniesione 

do głównej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” SA w Suwałkach, tj. 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 42a. 

__________________________________________________________________________ 

Projekt „Pracujemy!” skierowany do osób z niepełnosprawnością  

Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 

Projekt "Pracujemy!" jest realizowany w ramach I Osi 

priorytetowej I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój 

potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami i jest 

finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i 

społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie 

zawodowe osób już pracujących, Projekt „Pracujemy!” 

skierowany jest do grupy: 

 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez 

zatrudnienia 

 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy 

dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych 

znacznie poprawią swoją sytuację na rynku 

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne 

wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. 

Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, 

określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan 

Działania. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 

udziału w Projekcie „Pracujemy!”.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na 

stronie internetowej Stowarzyszenie EKON. 

Weź udział w projekcie „Pracujemy!” już dzisiaj: 

 tel.: (22) 729 40 04 

 e-mail: pracujemy@ekon.org.pl 

 strona internetowa: ekon.org.pl 
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08.12.2021r.  odbyło się kolejne seminarium  poświęcone ekonomii społecznej 

 

08.12.2021 roku odbyło się w Mońkach kolejne w ramach jesiennego cyklu seminarium z zakresu tematyki ekonomii 

społecznej.  

Ekonomia Społeczna odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie i gospodarce. Pomaga przezwyciężać znaczące problemy 

społeczne poprzez angażowanie ludzi w działania na rynku pracy. Jest także kuszącą alternatywą dla osób które nie widzą 

siebie w dużych korporacjach, czy też nie potrafią pracować w miejscach nastawionych wyłącznie na maksymalne wyniki. 

Ekonomia społeczna jest sposobem pracy, który 

ukierunkowany jest na człowieka oraz jego 

potrzeby... bardzo szeroko rozumiane. 

Na spotkaniu można było się dowiedzieć: 

 

1.Czym jest ekonomia społeczna; 

2.Jakie są jej główne cele, dlaczego ES jest tak 

istotna oraz relacje ekonomii społecznej i polityki 

społecznej; 

3.Co to takiego przedsiębiorstwo społeczne oraz 

jakie są najważniejsze podmioty ekonomii 

społecznej; 

4.Korzyści z ES; 

5.ES – od czego zacząć; 

6.Gdzie szukać informacji. 

 

 

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. 
_____________________________________________________________________________________ 

Zapraszamy do zapoznania się z portalem „Zakup Pro Społeczny” 

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, 

bezdomnym – i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. 

Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy 

społeczne, zakłady aktywności zawodowej – to instytucje tworzone przez 

takie osoby i dla takich osób. Podmioty te działają coraz sprawniej i w 

coraz większej liczbie branż. Aby się rozwijać, potrzebują profesjonalnego 

marketingu. Potrzebują także przychylności społecznej. Już teraz można i 

warto kupować ich produkty i usługi. 

W roku 2010 w Wielkopolsce opracowano i zarejestrowano znak, który – 

podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości, intuicyjnie informuje klienta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim 

rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług 

podmiotów ekonomii społecznej. 

Znak „Zakup prospołeczny” jest już obecny w dwunastu województwach, a już wkrótce trafi do kolejnych regionów Polski. 

Do tej pory wyróżniono ponad czterdzieści podmiotów ekonomii społecznej. 

http://www.zakupprospoleczny.pl 
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Ruszył nabór wniosków w programie  Senior + w edycji na rok 2022 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w programie wieloletnim 

„Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r.” Na realizację Programu Wieloletniego Senior + w edycji na 2022 roku 

przeznaczono 60 mln zł. 

Program Senior + adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz 

wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w 

których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. 

O pieniądze na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz na dofinansowanie już istniejących ośrodków 

można starać się w dwóch modułach. 

I. Rządowe wsparcie na utworzenie Domów Senior + i Klubów Senior +  
o W ramach Modułu 1 przeznaczone są środki na utworzenie lub remont obiektów, będących własnością 

jednostki samorządu terytorialnego lub wyposażenie ośrodków wsparcia. 

o Dofinansowanie w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, do 

wysokości 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu Senior + oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu 

Senior +. 

II. Wsparcie dla już istniejących placówek  
o W ramach Modułu 2 zostaną przyznane środki na 

funkcjonowanie już istniejących ośrodków wsparcia. 

o Wysokość dofinansowania przeznaczona w tym module na 

bieżącą działalność ośrodków wsparcia wyniesie nie więcej 

niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w 

Dziennym Domu Senior + oraz nie więcej niż 200 zł w 

Klubie Senior +. 

o Wsparcie z modułu 2 może wynieść do 50 proc. całkowitego 

kosztu realizacji zadania. 

Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na rok 2022 odbywa się 

w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który 

dostępny jest na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/ Oferty muszą 

być opatrzone podpisem zaufanym i wysłane za pośrednictwem platformy ePUAP. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 

złożyć ofertę wspólną. Musi ona jednak zawierać informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, 

które wykonywać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz solidarnej odpowiedzialności za wykonanie 

zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny Polityki Społecznej do 18 marca 2022 roku. 

____________________________________________________________________________________ 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert „Od 

wykluczenia do aktywizacji” – edycja 2022 
Celem programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego. Dzięki programowi podmioty zatrudnienia 

socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób. Program składa 

się z 5 Priorytetów. Są to: 

Priorytet I: Usługi reintegracyjne – zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług 

reintegracyjnych. 

Priorytet II: Ścieżki reintegracji – zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

Priorytet III: Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. 
Priorytet IV: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie 

ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym. 

Priorytet V: Ogólnopolskie forum dialogu podmiotów zatrudnienia socjalnego – wsparcie ogólnopolskiej współpracy, 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

Nabór ofert do konkursu na rok 2022 rozpoczął się 6 grudnia br., jest prowadzony za pośrednictwem Generatora Ofert i 

Sprawozdań, dostępnego pod adresem: https://zs.mrips.gov.pl/ i potrwa do 12 stycznia 2022 r. do godz. 16:00. 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/3-mln-zl-na-aktywizacje-wykluczonych-spolecznie-w-2022-r 
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