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Uwaga !!! Trwa już nabór instytucji i osób chętnych do udziału w projekcie 

Trwają już nabory zainteresowanych osób i instytucji, chętnych do utworzenia grup inicjatywnych, które będą przy 

naszym wsparciu w ramach projektu tworzyły przedsiębiorstwa społeczne. Głównym celem powstania tych 

przedsiębiorstw jest reintegracja społeczna osób tworzących takie podmioty jak również utworzenie stanowisk pracy dla 

osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

Dotacja inwestycyjna na jedno stanowisko pracy 

wynosi 21.020,00 zł. Dodatkowo może być 

udzielone wsparcie pomostowe na pokrycie 

bieżących wydatków przedsiębiorstwa w kwocie 

1.200,00 zł miesięcznie. 

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby 

fizyczne, jak i instytucje, takie jak lokalne 

samorządy, stowarzyszenia, fundacje, które 

zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i 

zatrudnić osoby ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Osoby   zainteresowane    udziałem   w   projekcie    

prosimy   o    złożenie   w    biurze projektu 

formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie 

www.owes.ares.suwalki.pl/dokumenty 

 

 

 

Spośród osób i instytucji zainteresowanych 

udziałem zostaną wyłonione grupy inicjatywne, 

które wezmą udział w cyklu animacji i szkoleń, po 

których będą mogły złożyć wniosek o udzielenie 

dotacji inwestycyjnej. 

 

Najlepsze pomysły uzyskają wsparcie doradcze i finansowe w formie dotacji  na realizację przedsięwzięcia, utworzenie 

przedsiębiorstwa i zatrudnienie pracowników. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.owes.ares.suwalki.pl, w biurze projektu w 

Suwałkach, Osiedle II 6A, jak również pod telefonem (87) 566 20 55. 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty 
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IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku 

20.09.2020r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach wziął udział w IX Podlaskich Targach Ekonomii 

Społecznej w Białymstoku. Targi odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w pasażu przed Teatrem 

Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki.  

 

Na targach można było poznać pracowników przedsiębiorstw społecznych z regionu i wesprzeć ich działalność, m.in. poprzez 

zakup wyrobów  rękodzielniczych, wytwarzanych przez pracowników tych przedsiębiorstw, a w ten sposób pośrednio pomóc 

osobom zagrożonym wykluczeniem odnaleźć się ponownie w społeczeństwie. Celem targów była promocja działalności tych 

przedsiębiorstw, oferujących miejsca pracy osobom potrzebującym oraz integracja ich przedstawicieli z mieszkańcami 

województwa podlaskiego. 

 

 

Hasłem przewodnim tegorocznych Targów był "Jarmark Rozmaitości". Wzorem lat ubiegłych podmioty ekonomii społecznej 

miały nieodpłatną możliwość zaprezentowania swojego dorobku oraz podzielenia się dotychczasowymi doświadczeniami.  

 

Podczas targów zostały wręczone certyfikaty Znaku Jakości "Zakup Prospołeczny". Podmioty, które  je otrzymały, wyróżniają 

się jakością wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług. 

 
Organizatorami wydarzenia były Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku i Federacja Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok. 

 

Spotkajmy się również za rok. Do zobaczenia. 
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Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych 

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce 

organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie 

– fundacje, stowarzyszenia, spółki non for profit, spółdzielnie 

socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne.  

Klubowi przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla 

demokratyczne zarządzanie w podmiocie szanującym wartość godnej 

pracy i praw zatrudnionych osób. 

Celem Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów 

przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia oraz dbanie o rozwój i 

profesjonalizację zrzeszonych podmiotów. Klub powstał 16 października 2019 r. Powołało go wspólnie 15 organizacji.  

Serdecznie zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z ideą  i działalnością Turkusowego Klubu 

Przedsiębiorstw Społecznych na stronie www.turkusowyklub.pl 

____________________________________________________________________________________ 

 

Nasz słowniczek – Ekonomia społeczna. Czemu służy i czym jest? 

Wg. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, 

która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na 

rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.” 

Podmiotami ekonomii społecznej są: 
 

przedsiębiorstwa społeczne – w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty, które zatrudniają co najmniej 50% osób z grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych, bezrobotnych)  lub 30% osób o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności. W przedsiębiorstwach społecznych zysk nie podlega podziałowi, lecz przeznaczany jest 

na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku 

publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

podmioty reintegracyjne czyli np. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji 

Społecznej, Kluby Integracji Społecznej tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

podmioty działające w sferze pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, fundacje); 

podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego (spółki non-profit i  spółdzielnie, których 

celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o Prawo spółdzielcze). 
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