Newsletter nr 5 – 09.11.2020 r. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

W październiku zorganizowaliśmy dwa Mobilne Punkty Informacyjne Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkania odbyły się w Knyszynie i Przerośli
________________________________________________________________________
Pierwsze spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbyło się 4 października w Knyszynie, drugie 11
października w Przerośli
W obu przypadkach pojechaliśmy z informacją o ekonomii społecznej, o usługach jakie świadczy nasz ośrodek, a także
rekrutowaliśmy chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie. Z naszej informacji skorzystało wiele osób, jak również
instytucji z obu miejscowości i okolic.
4 października obchody „Pożegnania Lata” w Knyszynie zorganizował Knyszyński Ośrodek Kultury, natomiast 11
października „Piknik rodzinny” w ramach Gminnego Dnia Rodziny w Przerośli, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w Przerośli we współpracy z Wójtem i Radą Gminy Przerośl, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przerośli oraz
Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , którym to instytucjom i organizatorom bardzo
dziękujemy za zaproszenia.
W obu przypadkach było bardzo radośnie. Zostało przygotowanych w ramach obchodów wiele atrakcji. Występowały zespoły
ludowe, były degustacje lokalnych wyrobów. A najwięcej zabaw jak zawsze czekało dzieci. Było puszczanie baniek na
wietrze, pompowanie ogromnego balona, wata cukrowa, dmuchańce, konkurencje rodzinne z nagrodami, zagadki i konkursy,
malowanie twarzy i wiele, wiele innych.
Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, będziemy informować kiedy i gdzie odbędą się kolejne takie spotkania.

Knyszyn

Przerośl
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Uwaga !!! Przypominamy że trwa ciągły nabór instytucji i osób chętnych do udziału
w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”
________________________________________________________________________
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.
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.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej
oferty

Czas na staż
Informujemy, że posiadamy w ofercie w ramach projektu, 3miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia stażysty
na kolejny czwarty miesiąc, na co najmniej ½ etatu.
Staże 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 wypłacane będą stażyście
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.
Staże skierowane są do osób:
- długotrwale bezrobotnych (min. 12 miesięcy w ciągłości lub 12 miesięcy wg okresów składkowych w okresie ostatnich 24
miesięcy),
- lub zarejestrowanych bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności np. osób
niepełnosprawnych, osób korzystających ze wsparcia w ramach pomocy społecznej (MOPS, GOPS) lub pomocy
żywnościowej (POPŻ).
Serdecznie zapraszamy pracodawców i osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia do kontaktu.
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Uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym ROPS i OWES-ów z województwa
podlaskiego
W dniu 28 października 2020 r. uczestniczyliśmy w
kolejnym spotkaniu roboczym OWES-ów i ROPS
zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu
„Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii
społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej,
Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa
podlaskiego.
W spotkaniu uczestniczyło 3 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 13 przedstawicieli
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie
prowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.
Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:
 Zaprezentowano założenia Projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”;
 Przedstawiono działania podejmowane zarówno przez OWES, jak i ROPS na rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii
COVID-19;
 Omówiono pomoc przedsiębiorstwom społecznym podczas pandemii COVID-19 oraz
jej możliwe konsekwencje;
 Zaprezentowano Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia
Solidarności Społecznej;
 Omówiono tematy spotkań roboczych w 2020 roku.

Uwaga !
W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną wirusem
SARS-CoV-2 dostęp do siedziby biura
projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w
Suwałkach" jest ograniczony osobom z zewnątrz.

W chwili obecne pracujemy przede wszystkim zdalnie, w
związku z czym prosimy o kontaktowanie się z nami za
pośrednictwem:
 telefonu:
501 041 400
 za pośrednictwem poczty e’mail:
owes@ares.suwalki.pl
Możliwy jest również kontakt mailowy z poszczególnymi pracownikami. Dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie
internetowej w zakładce „Kontakt”. W sprawach wymagających spotkania osobistego, prosimy o wcześniejsze powiadomienie
telefoniczne i umówienie planowanej wizyty w biurze projektu. Na spotkanie prosimy zabrać ze sobą maseczkę.
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