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Uwaga! Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie "Pakiety Usług 

Doradczych Specjalistycznych" 

O wsparcie w formie pakietu mogą ubiegać się 

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa 

społeczne (PES/PS) spełniające wymogi regulaminu 

konkursu z terenu  subregionu suwalskiego, 

tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego, 

sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i 

monieckiego. 

PAKIETY USŁUG DORADCZYCH 

SPECJALISTYCZNYCH mają na celu zwiększenie 

potencjału ekonomicznego podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych w regionie. 

 

W ramach pakietu usług doradczych specjalistycznych  PES/PS może otrzymać wsparcie w kwocie 1000 PLN brutto/netto*, 

które może przeznaczyć na sfinansowanie następujących usług: 

  prawnych 

  finansowo-księgowych 

  marketingowych 

  osobowych 
*w przypadku, gdy podmiot jest płatnikiem VAT, koszty podatku VAT stanowią wydatek niekwalifikowalny, dotacja wówczas może zostać przyznana w 

kwocie netto 

Aby PES/PS mógł wziąć udział w konkursie musi  być czynnym uczestnikiem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w Suwałkach", tj., jeśli wcześniej nie przystąpił do udziału w projekcie, musi wraz z wnioskiem konkursowym złożyć formularz 

rekrutacyjny, deklarację udziału w projekcie i oświadczenie uczestnika. Wszystkie niezbędne formularze i załączniki, jak 

również regulamin konkursu, znajdują się w zakładce "Dokumenty"  na stronie internetowej projektu www.owes.ares.suwalki.pl  

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Informujemy, że wnioski 

niekompletne i niespełniające wymogów będą zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu odrzucane.  

 

Termin składania wniosków:  do 10.12.2020r włącznie. 

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową decyduje data nadania na kopercie potwierdzona stemplem pocztowym.  

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać: 

- w siedzibie biura projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", ul. Osiedle II 6A  16-400 Suwałki,  

- pod tel. 501 041 400 

- za pośrednictwem e'mail:  owes@ares.suwalki.pl 
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Przypominamy, że trwa ciągły nabór instytucji i osób chętnych do udziału 

w projekcie, a także nadal posiadamy w ofercie 3-miesięczne staże 

zawodowe dla osób bezrobotnych 

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, na utworzenie 

przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie pracowników. 

 

Informujemy, że posiadamy także w ramach projektu, 3-

miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia stażysty 

przez organizatora stażu na kolejny czwarty miesiąc. 

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.  

 

Staże kierowane 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. 

 
Więcej informacji na temat projektu, jak również staży zawodowych można uzyskać na naszej stronie internetowej 

www.owes.ares.suwalki.pl lub kontaktując się z naszymi pracownikami. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej 

oferty. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Bezrobocie w liczbach - Czas na Twój Ruch! 
W poszczególnych Urzędach Pracy w regionie mamy obecnie zarejestrowane: 

- PUP w Suwałkach - 2252 osoby 

- PUP w Augustowie - 2276 osób 

- PUP w Sejnach - 1109 osób 

- PUP w Sokółce - 2836 osób 

- PUP w Mońkach - 1005 osób 

Natomiast liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych jest w chwili 

obecnej trudna do oszacowania. 

Bez względu na to, do której grupy należysz, chcemy Ci powiedzieć, że  

JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC, znaleźć trwałe zatrudnienie.   

Zapraszamy do udziału w projekcie "OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH" 
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Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

Województwie Podlaskim (RKRES) 
 

W dniu 4 listopada 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

zorganizował otwarte spotkanie RKRES w województwie podlaskim. 

 

Odbyło się ono w formie online. Spotkanie zorganizowano 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 2014-2020, Oś Priorytetowa VII 

Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RKRES oraz osoby niebędące członkami Komitetu 

zainteresowane konsultacjami społecznymi Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Janczuk, która przywitała obecnych uczestników oraz 

przedstawiła zaproszonych gości. Omówiła również cele i przebieg spotkania. Pierwszą cześć 

spotkania poprowadziła Pani Marta Lewandowska – konsultantka regionalna, która zaprezentowała założenia nowej edycji 

Projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej. W dalszej kolejności Pani Jolanta Zackiewicz, Przewodnicząca 

Podlaskiej Sieci CIS i KIS opowiedziała o sytuacji centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej w 

województwie podlaskim w czasie pandemii oraz o sposobach radzenia z problemami, jakie dotykają podmioty reintegracji 

społeczno-zawodowej. Pan Andrzej Kamliński – Przewodniczący Podlaskiej Sieci WTZ i ZAZ przybliżył uczestnikom spotkania 

obecną sytuację warsztatów terapii zajęciowej, zaś Pan Rafał Średziński opowiedział o sytuacji zakładów aktywności zawodowej 

oraz realizowanych obecnie bieżących działaniach. 

   

Dalsza cześć spotkania poświęcona była tematowi radzenia w sytuacjach kryzysowych. Pan Przemysław Kozak, od lat związany 

z obszarem ekonomii społecznej, autor Poradnika dla przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na 

temat radzenia w sytuacjach kryzysowych,  wykonanego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku 

przedstawił uczestnikom spotkania jak radzić sobie w sytuacja kryzysowych, nie tylko związanych z pandemią. 

W dalszej kolejności spotkania odbyło się podsumowanie kończących się konsultacji społecznych Wieloletniego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej. Omówiono uwagi, 

które wpłynęły, głownie skupiając się na wskaźnikach wskazanych do realizacji na kolejne lata. Spotkanie zakończono 

podsumowaniem spotkania oraz omówieniem harmonogramu działań zaplanowanych do realizacji w najbliższy czasie. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

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 związku z powyższym w przypadku konieczności 

kontaktu osobistego, lub przekazania dokumentacji osobiście prosimy o umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie mailowo 

lub telefonicznie. Prosimy również o skorzystanie po przyjściu do siedziby biura projektu z dzwonka umieszczonego przy 

wejściu do budynku. 

 telefon: 

(87) 566 20 55 

501 041 400 

 e’mail: owes@ares.suwalki.pl 
 

O zmianach powyższej sytuacji będziemy informować na naszej stronie internetowej: www.owes.ares.suwalki.pl  
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