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Już trwają szkolenia dla grup inicjatywnych 

              

 

Szkolenie dla każdej grupy obejmuje tematykę zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych oraz tzw. warsztaty 

ABC przedsiębiorczości. 

Już niedługo dla grup inicjatywnych, które przejdą proces szkoleniowy zostanie ogłoszony zamknięty konkurs wniosków o 

przyznanie wsparcia na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych.  

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 biorą udział uczestnicy projektu, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność, bądź podjąć pracę w 

ramach przedsiębiorstwa społecznego, jak również przedstawiciele istniejących przedsiębiorstw społecznych, które 

zamierzają zatrudnić pracowników ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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W dalszym ciągu można przystąpić do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Suwałkach” 

Przypominamy, że nadal poszukujemy  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 

Osoby bezrobotne zapraszamy do skorzystania w  

ramach  projektu z 3-miesięcznych staży zawodowych 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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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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W dn. 18-23 lutego 2021r. odbył się audyt działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Suwałkach 

Audyt został przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem było sprawdzenie, 

w jakim stopniu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, posiadając Akredytację Ośrodka Wsparcia Wysokiej 

Jakości, spełnia i realizuje Standardy działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

 

Audyt przeprowadzili specjaliści z DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna. Działania zespołu audytującego obejmowały 

weryfikację dokumentacji oraz wywiady z kadrą OWES i z naszymi klientami (organizacje pozarządowe, jednostki 

samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej i rynku pracy). 

 

Bardzo cieszą nas pozytywne opinie o naszej pracy, które przekazaliście Wy – nasi klienci – audytowi podczas wywiadów 

osobistych. Dziękujemy za tak miłe słowa! 

    
____________________________________________________________________________________________________ 
Uwaga 

W związku z 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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