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szlakami z fajnymi bab-
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oraz dziedzictwa przy-
rodniczego. 

2. Otwarta szkoła. 
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dzy Wdrażającej Pro-
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4. III edycja konkursu 
grantowego Funduszu 
Społecznego Notariatu. 

5. Konkurs Grantowy Pro-
gramu Edukacja Global-
na. 

 

Półkolonie dla dzieci z Województwa Świętokrzyskie-

go 
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kielcach rozpoczęło zapisy na 

półkolonie. Dla dzieci przygotowano spotkania z ciekawymi ludźmi, dużo 
ruchu i zabawy. Wakacyjny odpoczynek małych mieszkańców wojewódz-
twa odbywał się będzie w III turach w Świetlicy Środowiskowej TPD  
w Kielcach przy ul. Warszawskiej 147, pracującej w ramach systemu świe-
tlic Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. .Każda z tur będzie miała od-
rębny charakter i tematykę. 

Podczas I Tury w dniach 1 – 12 lipca 2013 roku dzieci poznają 
przyrodę Kielc i Gór Świętokrzyskich. Organizatorzy zaplanowali wyciecz-
ki szlakami turystycznymi, spotkania  z podróżnikami, warsztaty przyrod-
nicze nt. obszarów chronionych w Kielcach 

Przełom lipca i sierpnia (22.07–02.08.2013r.) - II Tura półkolonii 
będzie doskonałą okazją do zapoznania się dzieci z historią, prehistorią 
oraz wartościami kulturowymi miasta i regionu. Oprócz poznania cieka-
wych ludzi i interesujących miejsc, w każdej z III Tur zaplanowany jest 
dwudniowy wyjazd z noclegiem. Mali mieszkańcy województwa wezmą 
ponadto udział w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, pla-
styczne i manualne. Wspólna aktywność i zajęcia integracyjne z pewnością 
pomogą w nawiązaniu dobrych relacji z rówieśnikami, a także zawieraniu 
koleżeńskich i przyjacielskich znajomości. Ruch na świeżym powietrzu 
oraz wspólne zabawy i konkursy z nagrodami dostarczą wiele pozytyw-
nych emocji oraz będą podstawą do przyjemnych wspomnień. Wszyscy 
uczestnicy kolonii  codziennie otrzymają ciepły posiłek oraz będą objęci 
ubezpieczeniem NNW zarówno podczas zajęć stacjonarnych jak i tereno-
wych. 

Organizatorzy zakładają, iż. każdego dnia rodzice lub opiekunowie 
przyprowadzają dziecko na godz. 9.00 po czy  o godz. 15 .00 następuje 
odbiór pociech. Dzieci powinny być ubrane i wyposażone przez rodziców 
stosownie do zaplanowanych na dany dzień zajęć. 
Zapisy na półkolonie odbywają się pod nr tel. 664015563 lub poprzez wy-
słanie maila na adres: biuro@tpdkielce.org. Koszt udziału dziecka w poje-
dynczej turze wynosi: 

 230 zł, 
 200 zł- dla członków TPD. 

Więcej informacji oraz szczegółowy program poszczególnych tur-
nusów półkolonii zawiera strona internetowa www.ngo.pl zakładka świę-
tokrzyskie. 

 
 

* 
 
 

http://www.ngo.pl/
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Koncert charytatywny „Z potrzeby serc” 
 
W niedzielę, 23 czerwca w sali gimnastycznej Gimnazjum w Dwikozach odbędzie się koncert 

charytatywny „Z potrzeby serc”, którego organizatorem jest Forum Młodych Ludowców powiatu 
sandomierskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację dla 9 – letniego Igora Tokarskiego 
z Winiar, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w drodze do szkoły. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objął marszałek województwa Adam Jarubas. Koncert „Z potrzeby serc” jest owocem 
wspólnej inicjatywy w celu pomocy dla chłopca. 9- letni Igor Tokarski wymaga długotrwałej oraz 
kosztownej rehabilitacji. Wydatki związane z przywracaniem Igora do zdrowia przekraczają możli-
wości rodziny. W wyniku wypadku chłopiec doznał ciężkiego urazu głowy z licznymi złamaniami 
kości mózgu oraz stłuczeniem i obrzękiem mózgu. Kilkanaście tygodni pozostawał nieprzytomny, 
kiedy odzyskał przytomność okazało się, że uszczerbek na zdrowiu jest tak duży, że chłopcu grozi 
dożywotnia niepełnosprawność.  

Koncert charytatywny „Z potrzeby serc” rozpocznie się o godz. 17.00 w Sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Dwikozach (ul. Spółdzielcza 21). 

 
* 

 

Rozwojowy trekking pod hasłem „Wędruj szlakami z fajnymi babkami” 
 

Stowarzyszenie Aktywne kobiety przygotowuje 5 dniową wędrówkę po górach w gronie pań 
z całej Polski. W zeszłym roku grono kilkudziesięciu kobiet zdobywało szczyty Beskidów. W tym ro-
ku ruszają w Góry Świętokrzyskie, gdzie przejdą szlakami Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz 
Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego i zdobędą kilka szczytów, w tym Łysicę. Po raz pierwszy trek-
kingowi towarzyszyć będzie tzw. Nature Coaching, czyli ciekawe metody pozwalające czerpać inspi-
rację do rozwoju w naturze. 

Organizatorki zapraszają do dobrej zabawy, zdobywania własnych szczytów, realizacji celów 
i marzeń, oczywiście w towarzystwie fantastycznych kobiet”. Panie prowadzą trekkingi rozwojowe, 
gdyż wierzą, że góry mają zbawienny wpływ na wędrujących. „Zdobywanie szczytów, pokonywanie 
trudów w drodze przekłada się na nasze życie, w którym tym łatwiej pokonać przeszkody i ograni-
czenia, im bardziej wierzymy w siebie i to, co robimy. 

Trekking odbędzie się od 24 do 28 lipca, ale zapisy trwają już teraz. Więcej informacji znaleźć 
można na stronie organizacji: www.aktywnekobiety.org.pl oraz pod nr tel. 32 2661672. 

Impreza dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 

II Edycja otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych  

z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrod-

niczego 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań  
z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs 
skierowany będzie do podmiotów określonych w art. 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
 o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 
a jego celem będzie wsparcie następujących zadań publicznych województwa w 2013 roku: 

1. Organizowanie konkursów, olimpiad, festiwali, konferencji i seminariów popularyzujących 
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 15 800,00 zł, 

2.  Opracowywanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych materiałów wydawni-
czych związanych z ochroną środowiska – 13 200,00 zł. 
 

 

http://www.aktywnekobiety.org.pl/
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O dotację mogą ubiegać się oferenci spełniający następujące warunki: 
 cele statutowe oferenta są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie, 
 prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, 
 oferent posiada własne konto bankowe. 
Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifi-

kowanych realizacji zadania. Wymagany wkład własny podmiotu wynosi minimum 20% całkowitej 
wartości zadania, w tym: 

 wkład finansowy podmiotu winien stanowić minimum 10%, 
 wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organiza-

cji) może stanowić pozostały wkład własny. 
 Podmiot ubiegający się o dotację może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań. Rozpatry-
wane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego w dniu skła-
dania oferty wzoru. Podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową 
będą mogły otrzymać dotację na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego. Dotacja zostanie przekazana na mocy umowy. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgło-
szonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator kon-
kursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosow-
nie do posiadanych środków. W tym przypadku organizator będzie żądał przedstawienia zaktuali-
zowanego kosztorysu, zakresu i harmonogramu realizacji zadania dostosowanego do wysokości 
przyznanych środków. 

Zarząd Województwa przyznając dotacje może wskazać pozycje z kosztorysu objęte dofinan-
sowaniem z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Warunki kwalifikowalności kosztów w ra-
mach realizacji zadania oraz szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 
zawiera Uchwała Nr.1934/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku 
dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zało-
żeniem organizatorów jest, iż przyznane środki nie mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów 
stałej działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jak również na zakup i zadania in-
westycyjne oraz prace remontowo budowlane, a także na pokrycie wierzytelności i zobowiązań 
podmiotu nie związanych z realizacją dofinansowanego zadania. 

Składane oferty dotyczące realizacji zadań powinny mieć zasięg lub znaczenie co najmniej re-
gionalne i muszą być realizowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie reali-
zacji zadania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego obejmie  realizację zadania, które 
rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca, a kończy się nie później niż 30 listopada 2013.Kompletne 
oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert podając 
nazwę zadania w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ogłoszenia, w sekretariacie Departa-
mentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-
krzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, I piętro pok. 127 / lub pocztą /decyduje 
data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stem-
pla pocztowego/. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu 
składania wniosków przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska o swojej decyzji w terminie 14 dni od daty 
otrzymania informacji o przyznanej dotacji. 

Dodatkowo zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w terminie 30 dni od 
dnia zakończenia realizacji zadania. Do sprawozdania należy załączyć materiały dokumentujące dzia-
łania faktycznie podjęte przy realizacji zadania, tj.: listy uczestników, potwierdzenie przekazania 
nagród, publikacje wydane w ramach projektu (plakaty, ulotki, konspekty), kopie umów cywilno-
prawnych, kopie faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków po-
chodzących z dotacji. 

Od podjętych decyzji o przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie 
przysługuje odwołanie. Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu dostępne są:  

 w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Al. IX Wieków Kielc 
3, 25-516 Kielce, pok. 129, I piętro, 

 na stronie głównej www.sejmik.kielce.pl w zakładce „Konkursy”, 
  

http://www.sejmik.kielce.pl/
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   na stronie www.sejmik.kielce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Załatwianie 
spraw/w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i środowiska”. 

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – www.sejmik.kielce.pl – w zakładce „Konkursy”, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dodatkowo informacji telefonicznych udziela Oddział Kształ-
towania Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tel. 41/342-12-40 
Dokumenty konkursowe: 

 Uchwała Nr 1934/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca 2013 r.  
 Ogłoszenie o konkursie  
 Formularz oferty  
 Formularz sprawozdania 

 
* 
 

Otwarta szkoła 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs, którego celem jest promowanie modelu 
szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach 
otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską oraz umiejętność pracy ze-
społowej. Konkurs służyć ma również wspieraniu współpracy między szkołami a ich partnerami.  

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się ze szkoły oraz organizacji pozarządowej, 
które w terminie pomiędzy 1 września 2011 roku a 10 czerwca 2013 r. realizowały wspólny projekt.  

Projekty mogą być zgłaszane w jednym z czterech obszarów tematycznych: ”Bezpieczeństwo”, 
„Edukacja prawna”  „Edukacja obywatelska” oraz „Edukacja globalna i międzykulturowa”. 

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2013 roku. Formularz zgłoszenia należy wypełnić wy-
łącznie w internetowym generatorze dostępnym pod adresem formularze.otwartaszkola.org. 
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do 15 października 2013 r. 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu przed skontaktowaniem się z Przedstawicie-
lem Fundacji.  
 Więcej informacji można uzyskać pod adresem: konkurs@otwartaszkola.org lub pod numerem 

telefonu: 607 198 493 w godzinach 10-17. 

 

* 
 

Nabór wniosków Władzy Wdrażającej Programy Europejskie 
 

W dniu 13 czerwca 2013 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza pierwszy nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów w działaniach konkursowych w ramach Europejskiego Fundu-
szu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. 

Instytucja Delegowana przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla zainteresowanych Wnioskodaw-
ców w zakresie przygotowania wniosku. Szkolenie odbędzie się w dniu 17.07.2013 r. o godz. 9.30. In-
formacja o miejscu szkolenia zostanie przekazana osobom zainteresowanym uczestnictwem. 

Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Instytucji Delegowanej do dnia 10.07.2013 r. na 
adres: magdalena.fila-slazynska@wwpe.gov.pl. Zgłoszenia po tym terminie mogą nie zostać uznane. W 
przypadku dużej liczby chętnych Instytucja Delegowana zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby 
uczestników reprezentujących jednego Wnioskodawcę. 

Więcej informacji jak i dokumentację konkursową można znaleźć na stronie 
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=29&params[category_id]=180. 

 
* 

http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/37006/uchwa%C5%82a.docx
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/37006/og%C5%82oszenie%20o%20konkursie%202013.doc
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/37006/Formularz%20oferty.docx
http://www.sejmik.kielce.pl/temp/zdjecia_kat/37006/Formularz%20sprawozdania.doc
http://formularze.otwartaszkola.org/
mailto:konkurs@otwartaszkola.org
mailto:magdalena.fila-slazynska@wwpe.gov.pl
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=29&params%5bcategory_id%5d=180
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III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu 
 

Od środy 15 maja 2013 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach III edy-
cji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz 
Społeczny Notariatu. 
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wyklucze-
niem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje po-
zarządowe, które: 
•    uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku apli-
kacyjnego,  
•    działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych 
środków na cele statutowe (not-for-profit). 

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 30 000 zł. Wnioski składać można od 15 maja 
do 5 lipca 2013r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 7 listopada 2013 r. Pro-
jekty muszą zakończyć się najpóźniej 30 kwietnia 2014r. 
 

http://fundusznotariatu.pl  
 

* 
 

Konkurs grantowy Programu Edukacja Globalna 
 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione 
podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. 
Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne 
skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych 
na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres 
przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. 

Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wy-
zwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne po-
wiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecz-
nych, politycznych i technologicznych. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 21 czerwca 2013 r. Kwoty dofi-
nansowania jednego projektu, w zależności od ścieżki wynoszą: ścieżka A - od 20 000 zł do 25 
000 zł (słownie: od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy złotych). ścieżka B - do 12 000 
zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 520 
000 PLN, przy czym kwota alokacji dla „ścieżki B” to minimum 120 000 PLN. 

Więcej informacji na stronie: http://eg.edudemo.org.pl/nowosci/40-nowoci/240 
 

 

http://fundusznotariatu.pl/
http://eg.edudemo.org.pl/nowosci/40-nowoci/240

