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*Zapraszamy do skorzystania z:*
- animacji i promocji ekonomii społecznej (w różnych środowiskach),
- doradztwa (przede wszystkim związanego z ekonomizacją podmiotów sektora
ekonomii społecznej, ale także zakładaniem nowych organizacji pozarządowych czy
spółdzielni socjalnych),
- szkoleń (obejmujących wszystkie aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomizacji tychże),
- pakietów szkoleniowych i rozwojowych (w tym dla partnerstw międzysektorowych
działających na rzecz ekonomii społecznej),
- wsparcia infrastrukturalnego (w postaci zaplecza biurowego),
- wsparcia finansowego (m.in. na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii
społecznej)
*Dla kogo?*
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy,
Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
*Na jakich warunkach?*
Nieodpłatnie! Konieczne jest jedynie złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz
z podaniem podstawowych danych.
*Zapraszamy szczególnie:*
Stowarzyszenia,
Fundacje,
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Spółdzielnie socjalne,
Przedsiębiorstwa społeczne,
Centra i Kluby Integracji Społecznej,
Warsztaty terapii zajęciowej,
Kluby sportowe (jeśli są zarejestrowane w KRS),
Ochotnicze Straże Pożarne (jeśli są zarejestrowane w KRS),
Koła gospodyń wiejskich (jeśli są zarejestrowane w KRS),
Zakłady Aktywności Zawodowej,
Spółdzielnie pracy,
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
Kościelne osoby prawne,
Powiatowe Urzędy Pracy,
Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
*Skontaktuj się z nami i spróbujmy zrobić razem coś pożytecznego!*
Osobom z orzeczonym III profilem oferujemy
wsparcie szkoleniowe,
warsztaty psychologiczne i inne działania zmierzające do zaktywizowania ich,
tak by ostatecznie doprowadzić je do zatrudnienia (np. w spółdzielniach
socjalnych lub innych przedsiębiorstwach społecznych albo podmiotach
ekonomii społecznej). Zatrudnienie takie możemy wspierać w postaci
dofinansowania utworzenia stanowiska pracy (do 20 tys. zł), wsparcia
pomostowego przez 6 - 12 miesięcy - odbywa się to w procedurze
konkursowej, towarzyszą jej działania doradcze - biznesowe, marketingowe
itp.
Więcej informacji: http://rowes.com.pl/
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