Newsletter nr 21 – 02.03.2022 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Przypominamy o trwającym naborze wniosków na „Pakiety Marketingowe”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach przypomina o trwającym naborze wniosków 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 z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego,
augustowskiego, sokólskiego i monieckiego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wraz z załącznikami. Informujemy, że wnioski niekompletne i niespełniające
wymogów będą zgodnie z postanowieniami regulaminu odrzucane.
Termin składania wniosków: do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w konkursie.
W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową o dacie złożenia decyduje data nadania na kopercie potwierdzona
stemplem pocztowym.
Dodatkowe informacje na temat konkursu i niezbędne
formularze 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
- na stronie projektu: www.owes.ares.suwalki.pl

_____________________________________________________________________________________________________

Staże zawodowe
Staże zawodowe 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.
W ramach 3-miesięcznego stażu stażyście wypłacane są
świadczenia w postaci wynagrodzenia (1033,70 zł netto
miesięcznie) wraz z opłacaniem składek ZUS, jak również
pokrywane są koszty niezbędnych do podjęcia pracy badań
lekarskich. Stażysta ma także gwarancję zatrudnienia na
kolejny czwarty miesiąc, na co najmniej ½ etatu.
Serdecznie zapraszamy pracodawców i osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia do kontaktu.
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Podzielna szafa – punkt bezpłatnej redystrybucji odzieży w Augustowie
W lutym b.r. Koło Powiatu Augustowskiego Stowarzyszenia Polska 2050, po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta,
uruchomiło punkt bezpłatnej redystrybucji odzieży nazwany „Podzielną szafą”.
Szafa ustawiona została na tyłach poprzedniej siedziby UM przy ulicy 3 Maja 60, czyli budynku, gdzie niedługo przeniesie się
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejsce to pozwala na pozostawienie nieużywanej odzieży, a która jest w dobrym stanie i
może posłużyć innym.
W zamyśle punkt miał służyć przekazywaniu odzieży zimowej osobom potrzebujący, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby
działał cały rok.
Członkowie Stowarzyszenia w niedalekiej przyszłości chcieliby połączyć szafę z jadłodzielnią, która mogłaby powstać na
terenie Augustowa. Są już co najmniej dwie inicjatywy powstania takiego miejsca.

Regulamin "Podzielnej szafy":
1. Miejsce to ma służyć nam wszystkim - zostaw proszę po sobie porządek.
2. Podzielna szafa umożliwia pozostawienie odzieży zimowej (kurtek, czapek, szalików, rękawiczek, butów, ciepłych bluz lub
swetrów) oraz wzięcie tego co potrzebujesz.
3. Zostawiaj tylko rzeczy w dobrym stanie, które sam.sama chciałbyś/chciałabyś nosić, ale masz ich np. za dużo.
4. Weź to i tyle, ile potrzebujesz - pomyśl o innych, którzy też mogą czegoś potrzebować.
5. Nie zostawiaj całych worków z ubraniami - lepiej przynieść mniej i częściej, a lepiej :)
6. W razie pytań prosimy o kontakt pl2050.augustowski@gmail.com
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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.
___________________________________________________________________________________________________

II tura zamkniętego konkursu o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc
pracy została rozstrzygnięta
Informacja o naborze wniosków w konkursie była
umieszczona na stronie internetowej projektu, zaraz po
zakończeniu tury szkoleń dla grup inicjatywnych.
Dla wniosków, które wpłynęły do biura projektu została
przeprowadzona procedura komisyjnej oceny formalnej i
merytorycznej. Lista rankingowa z oceny wniosków
została
zamieszczona
na
stronie
internetowej
projektu www.owes.ares.suwalki.pl/aktualnosci
Prosimy zainteresowane
osoby i instytucje
o
prześledzenie
tych
informacji.
Wnioskodawcom
zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia serdecznie
gratulujemy.
___________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne szkolenia 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?
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.
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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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Seminarium nt. ekonomii społecznej w Sztabinie
16.02.2022 roku odbyło się kolejne seminarium z tematyki ekonomii społecznej. Tym razem spotkaliśmy się z
zainteresowanymi osobami w Sztabinie.
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.
Tym razem spotkanie odbyło się w Sztabinie. Tematem przewodnim seminarium było: "Ekonomia społeczna jako narzędzie
aktywizacji zawodowej". Przybyłe na spotkania zainteresowane osoby wysłuchały prelekcji, przygotowanej przez Panią Dorotę
Salik. Na spotkaniu można było zapoznać się z założeniami ekonomii społecznej i najważniejszymi pojęciami i przepisami
rządzącymi tym zagadnieniem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się także, jakie są formy działania naszego ośrodka oraz poznać
możliwości skorzystania z oferowanych przez nas form wsparcia.
Prosimy o uważne śledzenie naszej strony. Takie spotkania w ramach cyklu będą się nadal odbywały. Serdecznie zapraszamy.

________________________________________________________________________
Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej
Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w
ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka i
Uniwersytetem Szczecińskim.
Organizowane bezpłatne szkolenia oraz superwizja pracy socjalnej dla pracowników socjalnych z terenu całej Polski dające
możliwość rozwoju kadr pomocy i integracji społecznej w zakresie podwyższenia kompetencji miękkich niezbędnych przy
wykonywaniu pracy socjalnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom socjalnym przy wykonywaniu czynności
zawodowych.
Tematyka szkoleń dla pracowników socjalnych obejmuje:
1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego.
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Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy
wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe).
4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony.
6. Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej
rodziną (zajęcia warsztatowe).
7. Metody i techniki pracy socjalnej – Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów
(zajęcia warsztatowe).
8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe).
9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście
skoncentrowane na rozwiązaniach).
10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej.
11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej.
3.

Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno stacjonarnie w Warszawie, jak i on-line (czwartek-piątek lub sobota-niedziela).
Ponadto w ramach w/w projektu zostały także uruchomione zapisy na superwizję pracy socjalnej. Każdy zainteresowany
pracownik socjalny może zapisać się na spotkanie z superwizorem pracy socjalnej – indywidualnie lub grupowo.
Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów materiałów i pomocy dydaktycznych, noclegu oraz przejazdu uczestników w
sytuacji gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika.
Rekrutację na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej prowadzi do końca lutego 2022 roku Uczelnia Korczaka w
Warszawie.
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową na adres: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl lub telefonicznie: 573
337 651.
Szczegółowe informacje i formularze rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie: https://uczelniakorczaka.pl/nowe-szkoleniadla-pracownikow-socjalnych
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie!

________________________________________________________________________
Stwórzmy razem europejską bazę Przedsiębiorstw Społecznych
ESEM (European Social Enterprise Monitor), czyli Europejski Monitor Przedsiębiorstw Społecznych to internetowe badanie
panelowe, gromadzące dane w celu porównania Przedsiębiorstw Społecznych i społecznych Start-Upów w Europie i krajach z
nią sąsiadujących. Sposobem na zdobycie tych danych jest dostępna od 2020 roku ankieta online, której wyniki można śledzić w
tzw. pulpitach wizualizacyjnych online, raporcie europejskim i raportach krajowych.
ESEM, jako ogromna baza wiedzy na temat PS w poszczególnych krajach, pokazuje ich ogólną kondycję, sukcesy, porażki i
bariery, z którymi się zderzają. Dzięki temu władze państw i politycy widzą jak na dłoni, co mogą zrobić, by je wesprzeć. Sami
zainteresowani natomiast, czyli Przedsiębiorstwa Społeczne, mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami, a także
nawiązywać kontakty i, jeśli zechcą, pomagać sobie wzajemnie.
Tak i nie. Tak, bo jeszcze nigdy monitor kondycji Przedsiębiorstw Społecznych nie obejmował tylu państw i nie, bo podobne
działania trwają już od ponad 10 lat na skalę krajową w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii, a ESEM stanowi ich
rozszerzenie i umiędzynarodowienie.
Tak obszerne badanie będzie miało pozytywny wpływ na Przedsiębiorstwa Społeczne oraz gospodarkę społeczną i solidarną w
całej Europie i poza nią.
Ankieta znajduje się pod adresem: https://euclid.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ekuGbPNP7CNUj42?Q_Language=PL
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