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14 i 15 grudnia zorganizowaliśmy dwa Mobilne Punkty Informacyjne Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkania odbyły się w Sokółce i Dąbrowie
Białostockiej w ramach lokalnych kiermaszy świątecznych.
Pierwsze spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbyło się 14 grudnia przy Starostwie
Powiatowym w Sokółce, drugie 15 grudnia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Spotkania odbyły się w ramach
kiermaszy świątecznych, których współorganizatorem była Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach oraz
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.
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 miast i okolic.
14
grudnia
kiermasz
współorganizowany z Województwem
Podlaskim
oraz
Starostwem
Powiatowym w Sokółce odbył się
na placu przed budynkiem Starostwa
Powiatowego
w
Sokółce.
Kiermasz dostarczył
wszystkim
ciepłych
emocji,
można
było
zaopatrzyć się w pyszne, lokalne
wyroby spożywcze, a także wyjątkowe, świąteczne dekoracje i
rękodzieło przygotowane m.in. przez podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej (WTZ) i lokalnych twórców. Magiczna
atmosfera przy dźwiękach kolęd sprawiła, że mieszkańcy
Sokólszczyzny z pewnością poczuli już klimat nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia.
Kolejny kiermasz odbył się 15 grudnia na Placu
Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej i był współorganizowany
również przez Województwo Podlaskie i Gminę Dąbrowa
Białostocka. Na kiermaszu można było kupić choinki, ręcznie
robione stroiki i słodycze. Odbył się też świąteczny konkurs z
nagrodami dla dzieci, które napisały najpiękniejszy list do św.
Mikołaja. Władze Dąbrowy Białostockiej zorganizowały też
akcję Eko-święta - zachęcającą do przynoszenia jak największej
liczby plastikowych nakrętek od butelek - w zamian można było
otrzymać choinkę.
W obu przypadkach było bardzo świątecznie. W ramach
stoiska
Ośrodka
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
przygotowaliśmy również, oprócz informacji o ekonomii społecznej, wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci. Były zagadki i
konkursy, w ramach których można było wygrać atrakcyjne świąteczne upominki.
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Przygotowaliśmy akcję – „Paczka od Świętego Mikołaja” i ruszyliśmy z nią do
Domu Dziecka w Pawłówce
Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas radości, w którym nikt nie powinien czuć się samotny ani
odrzucony. Dzieciom i młodzieży Święta kojarzą się najbardziej z choinką, świętym Mikołajem i prezentami. Wiedząc o
tym, że w tym wyjątkowym okresie nikt nie powinien zostać bez prezentu, postanowiliśmy sprawić miłą niespodziankę
wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce.

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.
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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 nabory zainteresowanych osób i instytucji, chętnych do utworzenia grup inicjatywnych, które będą przy naszym
wsparciu w ramach projektu mogły utworzyć 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
dostępnego na stronie www.owes.ares.suwalki.pl/dokumenty

złożenie w

biurze projektu formularza rekrutacyjnego

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.

Czas na staż
Przypominamy również, że posiadamy w ofercie w ramach projektu, 3-miesięczne 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.

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.
Prosimy PRZEDE WSZYSTKIM
 o kontakt telefoniczny: (87) 566 20 55
 lub mailowy: owes@ares.suwalki.pl
W sprawach wymagających kontaktu osobistego, prosimy o korzystanie z dzwonka umieszczonego przy wejsciu do budynku
i wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie w biurze projektu.
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