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Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018-2030 PROO - Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022
Nabór wniosków w ramach konkursu ma charakter ciągły. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie
na:
1) pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb
organizacji powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny
wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej
celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
2) pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji
w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze
ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także
międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia
sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której
działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
3) pokrycie kosztów związanych z członkostwem w
podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o
charakterze międzynarodowym (między innym kosztów
składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach,
posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora
pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Wnioski można składać od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do
wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać
wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres
proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do
zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Więcej informacji i dokumenty do pobrania: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2022p/priorytet-5/
___________________________________________________________________________________________________

Informacje dla obywateli Ukrainy na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej / Інформація для громадян України
1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.
2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
3. У рецепційному центрі:
➤ Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
➤ ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
➤ Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.
Всю необхідну інформацію ви знайдете на сайті - https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1
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W dniach 28-30.03.2022r. odbyła się akcja informacyjna nt. projektu w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Suwałkach
W
ramach
akcji
przygotowaliśmy stoisko w ramach
którego udzielaliśmy informacji z
tematyki ekonomii społecznej, o
usługach jakie świadczy nasz
ośrodek, a także rekrutowaliśmy
chętnych do wzięcia udziału w
naszym
projekcie.
Z
naszej
informacji na temat ekonomii
społecznej, jak również na temat
naszego projektu skorzystało wiele
osób z terenu miasta i gminy.
W
trakcie
indywidualnych
spotkań wiele osób dowiedziało się
co można uzyskać w naszym
ośrodku, a są to m.in. takie działania
jak:
 Animacja - inspirujemy i
mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
 Doradztwo - indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
 Targi, debaty, seminaria, mobilne punkty informacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej w zakresie
propagowania informacji, idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
 Wizyty studyjne
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.
_____________________________________________________________________________________________________

W Augustowie odbyły się w dniach 01-02.04.2022 Targi Pracy
Targi odbyły się w Oficerskim Yacht Clubie w Augustowie,
w którym schronienie znalazło ok. 260 uchodźców z
Ukrainy. To właśnie oni stanowili najliczniejszą grupę
odwiedzających targi.
Od osób odwiedzających można było usłyszeć bardzo
pozytywne opinie o targach, jak mówi p. Anna
Rozmysłowicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Augustowie. Poza podziękowaniami za przyjęcie i
gościnność z jaką obywatele Ukrainy spotykają się w
miejscach, w których znaleźli schronienie, są wdzięczni
również za pomoc w znalezieniu pracy. Nawet osoby z
wyższym wykształceniem, biegle władające kilkoma
językami rozważają przejściowo pracę w marketach lub
zakładach produkcyjnych na stanowiskach robotniczych.
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Warsztaty Aktywizacji Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej
Z przyjemnością informujemy, że odbyły się kolejne w ramach trwającego cyklu, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.
Tym razem spotkaliśmy się z zainteresowanymi osobami
11.04.2022r. w Dąbrowie Białostockiej.
Wydarzenie zostało zorganizowane w Zespole
Szkół im. Gen. Nikodema Sulika.
Dziękujemy Zespołowi Szkół za ciepłe przyjęcie,
udostępnienie sali i pomoc w zorganizowaniu wydarzenia,
natomiast uczestnikom za przybycie i aktywny udział.
Cieszymy się, że warsztaty ciągle cieszą się
zainteresowaniem i pomagają kolejnym osobom
bezrobotnym w odzyskaniu wiary w siebie i powrocie na
rynek pracy.
Prosimy, aby wszystkie zainteresowane osoby, które
chciałyby aby Warsztaty Aktywizacji Zawodowej odbyły się w ich mieście lub instytucji, o bezpośredni kontakt z biurem
projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach":
☑️tel. (87) 566 20 55
☑️e-mail: owes@ares.suwalki.pl
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Sprawozdanie z konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna

Kolorowe jajka w czasie Wielkanocy są tradycją, a dla dzieci ozdabianie ich na różne sposoby stanowi okazję do świetnej
zabawy.
Chcąc upowszechnić i pielęgnować zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, a także mając na uwadze wspieranie idei
ekonomii społecznej, w okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy konkurs plastyczny skierowany do żłobków i przedszkoli
prowadzonych przez Przedsiębiorstwa Społeczne. Przedmiotem konkursu było wykonanie jajeczka wielkanocnego w formacie
przestrzennym, dowolną techniką, przy użyciu np. farb, kredek, plasteliny, papieru kolorowego, sznurka, krepy/bibuły, masy
solnej, itp.
W konkursie udział wzięły:
1. dwie grupy żłobkowe prowadzone przez Żłobek Jedyneczka (Spółdzielnia Socjalna „Jedyneczka”)
- Grupa „Krasnoludki”
- Grupa „Skrzaty”
2. dwie grupy żłobkowe prowadzone przez Niepubliczny Żłobek „Krecik” (Spółdzielnia Socjalna „Marzenie”)
- Grupa młodsza (1 -2 lat)
- Grupa starsza (2 – 3 lat)
3. dwie grupy przedszkolne prowadzone przez Przedszkole Jedyneczka (Spółdzielnia Socjalna „Jedyneczka”)
- Grupa „Wesołe Krasnale”
- Grupa „Wesołe Skrzaty”
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem.
Komisja powołana przez organizatora, działając zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniła zwycięzców oraz przyznała
wyróżnienia.
Przy wyłonieniu zwycięskich prac wzięto pod uwagę:
 zgodność pracy z tematem,
 pomysłowość i oryginalność,
 jakość i estetykę wykonania,
 różnorodność zastosowanych środków plastycznych
Poniżej lista laureatów i prezentacja ich prac:
I miejsce – Przedszkole Jedyneczka – Grupa „Wesołe Skrzaty”

II miejsce otrzymały dwie prace ex aequo: Żłobek Niepubliczny „Krecik” – Grupa
starsza (2 – 3 lat) i Żłobek Jedyneczka – Grupa „Skrzaty”
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III miejsce – Przedszkole Jedyneczka – Grupa
„Wesołe Krasnale”

Wyróżnienia otrzymały: Żłobek Jedyneczka oraz Grupa młodsza (1 – 2 lat) – Żłobek Niepubliczny „Krecik”

Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpiło uroczyste wręczenie uczestnikom i laureatom dyplomów i nagród
1.

Żłobek i Przedszkole Jedyneczka (Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka 16-400 Suwałki Zastawie 38):

2.

Żłobek Niepubliczny Krecik (Spółdzielnia Socjalna Marzenie 16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 30):
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