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Przypominamy że trwa ciągły nabór instytucji i osób chętnych do udziału w 

projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” 

          



 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Pakiety usług doradczych specjalistycznych” 

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony w dniu 26.11.2020 r. na przyznanie pakietów usług 

doradczych specjalistycznych. Lista rankingowa z wyników oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia w 

ramach konkursu, została zamieszczona na stronie internetowej projektu pod adresem  

www.owes.ares.suwalki.pl/aktualnosci.html 

Z wnioskodawcami ujętymi na w/w liście rankingowej zostaną zawarte umowy na realizację usługi wsparcia.   

Przypominamy, że w ramach konkursu można było uzyskać finansowanie usług doradztwa specjalistycznego prawnego, 

finansowo-księgowego, marketingowego lub osobowego.  

Czas na staż 

Przypominamy, 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. 

 

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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Pierwsza w Polsce franczyza społeczna „Kropka” 

„Kropka” to pierwsza w Polsce franczyza społeczna oparta na usłudze opiekuńczej uzupełnionej usługą 

gastronomiczną. Jest to projekt prowadzony przez 3 założycieli – Fundację Pro Omnis, Wyższą Szkołę Gospodarki, 4ES Non 

Profit Sp. z o.o. jako projekt realizowany w ramach działania 2.9 POWER pt. „Model franczyzy usług społecznych – opieka 

ze smakiem. 

       

Franczyza Społeczna „Kropka” zaprasza do współpracy podmioty ekonomii społecznej (PES) z Województwa 

Podlaskiego. W ramach tej współpracy Franczyza Społeczna „Kropka” oferuje: 

1. Pomoże zrozumieć czym jest franczyza oraz franczyza społeczna – dla każdego PES  

2. Odkryje tajniki prowadzenia działalności gospodarczej w usługach opiekuńczych oraz gastronomicznych – dla PES, 

które przystąpią do projektu  

3. Doradzi jak podjąć decyzję o kierunku rozwoju – czy franczyza społeczna jest dla mnie? – dla PES, które przystąpią 

do projektu  

4. Ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w różnych obszarach usług opiekuńczych i gastronomicznych w 

ramach Sieci Franczyzy Społecznej – dla PES, które zdecydują się przystąpić do Sieci Franczyzy Społecznej Kropka 

Poniżej zamieszczamy szereg możliwości w jaki sposób podmioty ekonomii społecznej mogą nawiązać współpracę w 

ramach tego projektu: 

1. Odwiedzić stronę www.franczyzaspoleczna.byd.pl  

2. Pobrać i przeczytaj folder informacyjny o Franczyzie Społecznej Kropka: 

http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/userfiles/files/folder_kropka.pdf  

3. Obserwować profil na Facebooku: kropka@franczyzaspoleczna - https://www.facebook.com/franczyzaspoleczna/  

4. Wysłać zapytanie, aby dowiedzieć się więcej lub umówić spotkanie dla grupy odbiorców - ela.reda@4es.com.pl  

5. Zapisać się na 45 minutowy webinar:  

https://franczyzaspolecznakropka224.clickmeeting.com/franczyza-spoleczna-kropka/register  

5. Zapisać się na szkolenie online – http://www.franczyzaspoleczna.byd.pl/65-szkolenia 

 

 

  zacznij działalność gospodarczą z Kropką  

          rozwijaj działalność gospodarczą z Kropką  

          zarabiaj z Kropką i osiągaj cele społeczne  

          buduj nową jakość usług opiekuńczych i gastronomicznych z Kropką  

  rozwijaj Podmiot Ekonomii Społecznej z Kropką         
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Już niebawem rozpoczynamy cykl szkoleń dla grup inicjatywnych 

 

Już niebawem rozpoczynamy cykl szkoleń dla grup inicjatywnych. Szkolenie dla każdej grupy będzie obejmowało tematykę 

zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych oraz tzw. warsztaty ABC przedsiębiorczości. 

Po zakończeniu cyklu szkoleń grupy inicjatywne będą miały możliwość złożenia wniosku wraz z biznesplanem o udzielenie 

dotacji inwestycyjnej.  

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 cyklu szkoleń wezmą udział uczestnicy projektu zarówno osoby fizyczne, które dopiero zamierzają rozpocząć działalność 

w formie przedsiębiorstwa społecznego, jak również przedstawiciele istniejących przedsiębiorstw społecznych, które 

zamierzają zatrudnić pracowników ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

____________________________________________________________________________________________________ 
Uwaga 

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2  dostęp do siedziby biura projektu  "Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Suwałkach" jest nadal 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 wejściu do budynku 

i wcześniejsze powiadomienie telefoniczne o planowanej wizycie w biurze projektu. 
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