
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Szkolenie pn. Komuni-
kacja interpersonalna. 

2. Spotkanie informacyjne 
dot. konkursu w ramach 
Działania 9.5 PO KL. 

3. Szkolenie pn. „Projek-
towanie i zarządzanie 
projektami wsparcia”. 

4. Szkolenie pt. ”Z kompu-
terem za pan brat”. 

5. Mistrzostwa Polski 
Drwali Kielce 2013. 

6. Bezpłatne konsultacje 
psychologiczne i praw-
nicze dla rodzin i dzieci. 

7. Wsparcie z PROW 2007 
– 2013 dla rolników po-
szkodowanych przez 
klęski żywiołowe. 

 

1. Nabór wniosków w ra-
mach Funduszu Promo-
cji Samorządów. 

2. Nagroda FRDL w dzie-
dzinie kultury. 

3. Konkurs Spoko Senior 
2013. 

4. Nabór wniosków w pro-
gramie dla organizacji 
pozarządowych Obywa-
tele dla Demokracji. 

Szkolenie pn. Komunikacja interpersonalna 
 

W dniach 3-4 września 2013 roku. szkoleniem pn. Komunikacja in-
terpersonalna Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej rozpocznie III 
cykl szkoleń w ramach projektu „Wsparcie lokalnych grup działania wo-
jewództwa świętokrzyskiego” finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Priorytetu V PO KL, Działanie 5.4 „Rozwój poten-
cjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskie-
go”. 

Realizacja III cyklu szkoleń jest jednocześnie ostatnią już szansą 
uczestniczenia w zupełnie bezpłatnych 12 szkoleniach realizowanych 
w ramach projektu. Organizatorzy przypominają osobom, które już rozpo-
częły szkolenia, o konieczności ich ukończeniu, a tym samym uzyskaniu 
elitarnych certyfikatów Eksperta Zarządzania Strategicznego oraz Eksper-
ta Marketingu Regionalnego. 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 

organizowanym w ramach projektu pn. 
„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet V Dobre rządzenie, 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

  
które odbędzie się w dniach 

3-4 września 2013 r. 
w Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji „Gołoborze” 

Rudki, ul. Górnicza 3, 
26-006 Nowa Słupia 

 
Trener prowadzący: Elwira Cebo - studia magisterskie na Wydziale Psy-
chologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fossil Ridge High School – Ameri-
can Public High School w Texasie, USA; trener w firmach tj: Immoqee 
(Warszawa), Avenchansen (Kraków), Profil – Solution (Warszawa), Pro-
fessional Language Company (Warszawa), Professional Business Law Me-
dicine. 
  
Planowany przebieg szkolenia: 
3 września 2013 (wtorek) 
0930-1100 Istota komunikacji – czy skuteczna komunikacja jest nam po-
trzebna? 
1100-1130 Przerwa kawowa. 
1130-1300 Model komunikacji – szanse i zagrożenia dla skutecznej komuni-
kacji 
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1300-1400 Obiad. 
1400-1530 Model 4 P – narzędzia skutecznej komunikacji. 
1530-1600 Przerwa kawowa. 
1600-1730 Docieranie do potrzeb pracowników – jak wykorzystać skuteczną komunikacje w procesie 
motywacji 
 
4 września 2013 (środa) 
0930-1100 Pewność siebie i szacunek dla innych: Reguły profesjonalnej komunikacji asertywnej. 
1100-1130 Przerwa kawowa. 
1130-1300 Asertywność w relacjach pracownik - przełożony 
1300-1400 Obiad. 
1400-1530 Sytuacje trudne w komunikacji i radzenie sobie z nimi: atak werbalny, różnice w poglądach. 
1530-1600 Przerwa kawowa. 
1600-1730 Style komunikacji w biznesie – jak mówić by nas rozumiano 
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do piątku 30 sierpnia 2013 r. 
 

Serdecznie zapraszamy 
 
Karta zgłoszeniowa do pobrania: 
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/130826_MPW_karta_zgloszeniowa.doc 
 

* 
 

Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Działania 9.5 PO KL 
 

W dniu 6 września 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach odbędzie się konferencja pt. „Możliwości rozwoju edukacji mieszkańców wsi i małych 
miast z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku”, organizowana przez ŚBRR – Biuro PO 
KL. Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia tegorocznego konkursu ogłaszanego przez 
ŚBRR – Biuro PO KL dla Działania 9.5 PO KL „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich”, w ramach którego o dofinansowanie mogą ubiegać się tylko: 
 organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), 
 lokalne Grupy Działania. 

Tematyka spotkania obejmuje kluczowe informacje dotyczące planowania projektu edukacyjnego 
i przygotowania wniosku o jego dofinansowanie, szczegóły pracy z Generatorem Wniosków Aplika-
cyjnych oraz omówienie nowych zasad planowania i rozliczania budżetu projektu za pomocą ryczał-
tu. W trakcie spotkania zostaną także zaprezentowane przykłady projektów edukacyjnych zrealizo-
wanych na obszarach wiejskich oraz w małych miasteczkach. 

Szczegółowy program spotkania i formularz zgłoszeniowy zamieszony jest poniżej oraz na 
stronie internetowej: www.pokl,sbrr.pl w zakładce aktualności. Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Sekcji ds. Informacji i Promocji ŚBRR – Biura PO KL, pod nr tel. (41) 335-06-03 wew. 184. 
W celu potwierdzenia udziału w konferencji należy odesłać załączony formularza do dnia 
30.08.2013r. faksem na numer (41) 335-06-07 lub pocztą elektroniczną na adres: dorota.hlebicka-
jozefowicz@pokl.sbrr.pl. Deklarując jednocześnie udział w jednym z dwóch paneli tematycznych. 
 
Pliki do pobrania: 
Program spotkania 
Formularz zgłoszeniowy 
 

* 
 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/130826_MPW_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.pokl,sbrr.pl/
mailto:dorota.hlebicka-jozefowicz@pokl.sbrr.pl
mailto:dorota.hlebicka-jozefowicz@pokl.sbrr.pl
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/program_konferencji_6.09.2013.pdf
http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pliki/aktualnosci/formularz_6.09.2013.doc
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Szkolenie pn. „Projektowanie i zarządzanie projektami wsparcia” 
 

W dniach 11 – 12 września 2013 roku w godz. od 9.00 do 16.15, w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „Wojtasówka” w Obrazowie,(Obrazów 56, 27- 641 Obrazów) odbędzie się szkolenie pn. 
„Planowanie i zarządzanie projektami wsparcia”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.4 Rozwój potencjału trze-
ciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Realizatorem projektu pt. „Dobry 
start – Centra wpierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich” jest Towa-
rzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Centrum Regionalne w Sandomierzu, a warsztaty skierowane są do 
organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich m.in.: 
 przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), 
 Kół Gospodyń, 
 grup nieformalnych i wolontariuszy, 
 przedstawicieli samorządów, 
 wiejskich liderów (sołtysów, przedstawicieli Izby Rolniczej), 
 osób aktywnych działających na obszarach wiejskich zamierzających założyć organizację poza-

rządową. 
Uczestnikom zapewniamy jest nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Program szko-
lenia obejmuje następujące zagadnienia: 
 czym jest projekt? 
 planowanie działań a kreowanie projektów, 
 cykl życia projektu, 
 wskaźniki realizacji projektu (matryca logiczna), 
 harmonogram projektu, 
 budżet projektu, dostępne zasoby, 
 kierowanie projektem, zespół ludzki, 
 praktyczne metody identyfikacji projektów, 
 dostępne źródła wsparcia projektów na wsi, 
 zasady i metody skutecznego pozyskiwania dotacji.  

W programie szkolenia przewidziane są również zajęcia warsztatowe w zakresie praktyczne-
go tworzenia projektów pod kątem dostępnych programów dotacyjnych. Podczas szkolenia przeka-
zane zostaną informacje o kolejnych działaniach w ramach projektu oraz warunkach udziału w  pla-
nowanych szkoleniach i konsultacjach z zakresu finansowania organizacji. Organizatorzy zwracają 
się z prośba o potwierdzenie uczestnictwa poprzez przesłanie  karty zgłoszeniowej w terminie do 
dnia 4 września br. faxem na numer 15 833 34 60 lub e-mailem na adres: dobry.start@opiwpr.org.pl. 
Więcej informacji nt. szkolenia udziela pracownik biura: Lidia Sulicka - Tworek pod nr tel. 
726 088 405. 
 
Pliki do pobrania: 
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2
?res_id=907681 – program, 
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2
?res_id=907682 – karta zgłoszenia. 
 

* 
 

Szkolenie pt. ”Z komputerem za pan brat” 
 

Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce, organizuje szkolenia komputerowe pt. 
”Z komputerem za pan brat” skierowane do osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych lub niedowi-
dzących) z województwa świętokrzyskiego. Planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia jest poło-
wa września 2013 roku. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
 

mailto:dobry.start@opiwpr.org.pl
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2?res_id=907681
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2?res_id=907681
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2?res_id=907682
http://wiadomosci.ngo.pl/view/files.FileSearchResult;jsessionid=7F7D183C6C9189188312E6C145BAB9E2?res_id=907682
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  Celem w/w szkolenia jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy uczestników na temat obsługi kom-
putera z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania powiększającego i/lub udźwiękowiające-
go system, a tym samym nauka bezwzrokowej obsługi komputera. Organizatorzy zapewniają: 
 zindywidualizowane zajęcia w 5 – osobowych grupach, 
 profesjonalną, wykwalifikowana kadrę szkoleniową posiadająca doświadczenie  w pracy z oso-

bami niedowidzącymi, 
 wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt komputerowy. 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z biurem projektu: Tyflopunkt Fundacji Szan-
sa dla Niewidomych w Kielcach, ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422 pod nr tel.: (41) 343 34 26 lub 
662 138 600 oraz odwiedzenia strony internetowej: www.szansadlaniewidomych.org. 
 

* 
 

Mistrzostwa Polski Drwali Kielce 2013 
 

W dniach 14 – 15 września 2013 roku na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1 odbędą się Mi-
strzostwa Polski Drwali organizowane przez: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych, Lasy Pań-
stwowe oraz Targi Kielce. Celem organizatorów, będzie rozpropagowanie imprezy wśród lokalnych 
społeczności, które przyczyni się do rozpowszechnienia zawodu DRWALA. 
Zgodnie z regulaminem IALC zawody rozgrywane będą w 5 kategoriach: 
 ścinka drzew, 
 wymiana piły łańcuchowej, 
 przerzynka złożona (kombinowana), 
 przerzynka na dokładność, 
 okrzesywanie. 

Ścinka odbędzie się w tzw. tranażerach. Do startu w Mistrzostwach uprawnieni są wyłącznie 
zawodnicy, wyłonieni z poszczególnych eliminacji (posiadający obywatelstwo polskie) – formalnie za-
twierdzonych przez SPL oraz aktualni Mistrzowie Polski w klasie otwartej (senior) i U 24. Zawody są 
rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej w dwóch kategoriach wiekowych: 
 otwarta (senior), 
 junior „U24” (wiek zawodnika nie może przekroczyć 24 lat). 

Zawodnik powinien być przed zawodami przydzielony do odpowiedniej kategorii wiekowej. Ponadto 
zawodnicy zakwalifikowani do Mistrzostw Polski Drwali zgłaszani są do przedstawiciela SPL pisemnie 
przez organizatorów poszczególnych eliminacji. Szczegółowy regulamin Mistrzostw, formularze oceny 
zawodników oraz lista sędziów znajdują się na stronie internetowej: www.splgoluchow.pl. 
 

* 
 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i prawnicze dla rodzin i dzieci 
 
Świetlica Środowiskowa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Kielcach organizuje  nieodpłatne 

konsultacje psychologiczne, rodzinne i prawne. Powyższe konsultacje prowadzone są w ramach projek-
tu ”Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin oraz inicjowanie działań 
na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny”, realizowanego w okresie od 22 maja do 30 wrze-
śnia 2013 roku w Świetlicy Środowiskowej TPD. Oferta skierowana jest do wszystkich rodziców i dzie-
ci, zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego, potrzebujących wsparcia w formie profesjo-
nalnego poradnictwa lub konsultacji. W ramach projektu zainteresowani mogą skorzystać z: 
 konsultacji i terapii rodzinnej oraz małżeńskiej, 
 konsultacji z logopedą i prawnikiem w sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny oraz 

dzieci i młodzieży. 
Powyższe konsultacje są nieodpłatne, będą przeprowadzone przez wykwalifikowanego psychoterapeu-
tę, logopedę oraz prawnika. Szczegółowe informacje i zapisy na konsultacje odbywają się w biurze pro-
jektu: Świetlica Środowiskowa TPD, ul. Warszawska 147 Kielce w godz. 14.00 – 19.00 lub pod nr tel. 
600 420 483 – mgr Urszula Misiuna-konsultacje rodzinne, 604 276 066 – mgr. Dominik Włudyga –  
 

http://www.szansadlaniewidomych.org/
http://www.splgoluchow.pl/
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18.00 – 19.00 Stowarzyszenie agroturystyczne – sposób na wspólne działanie! Dobre 

praktyki Stowarzyszenia Agroturystycznego Dolina Czarnej (gmina Raków) 

19.00 – 20.00 Szlak przygody – nowa atrakcja turystyczna regionu.    

20.00 Pytania, dyskusja 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności telefonicznie pod numerem 41/3026016 
lun e-mailowo na adres a.kopacz@bieliny.pl do dnia 23 kwietnia 2013 roku do godziny 12.00. 
 

http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=arty
kul  
 

 

Dotacje na projekty z zakresu edukacji medialnej 
 

Fundacja Evens stawia sobie za cel pobudzenie działań w zakresie edukacji medialnej 
w Europie – głównie poprzez podniesienie krytycznej świadomości o i promowanie kreatyw-
ności medialnej, które przyczyniają się do ukształtowania świadomych, aktywnych i odpo-
wiedzialnych obywateli, dlatego Fundacja Evens pragnie wesprzeć finansowo wybrane pro-
jekty, które rozwijają kompetencje medialne mieszkańców EU. 

Do dotacji można zgłaszać wszelkiego rodzaju projekty edukacji medialnej adresowa-
ne do ogółu społeczeństwa. Mile widziane są projekty adresowane do obywateli w każdym 
wieku, wykorzystujące zdobycze techniki używane na co dzień. Projekty mogą dotyczyć 
wszystkich rodzajów mediów i wykorzystywać różne metody dydaktyczne. Zgłaszane projek-
ty powinny być wdrażane od co najmniej 1 roku. Projekty mogą być zgłaszane tylko i wyłącz-
nie przez organizacje pozarządowe i instytucje , zarejestrowane i działające w UE lub w jed-
nym z oficjalnych krajów kandydujących. Każda organizacja może zgłosić tylko jeden projekt. 

Zgłaszający powinni przesłać wniosek w formie opisu projektu (maksymalnie 4 stro-
ny, czcionka Times New Roman 11). Opis musi zawierać informacje dotyczące wnioskodawcy, 
zgłaszanego projektu i wykorzystanej metodologii, dotychczasowych rezultatów oraz całko-
witego budżetu projektu. Wnioski powinny być napisane w języku angielskim. Zdjęcia i/ lub 
materiały promocyjne można przesyłać oddzielnie. Wnioski należy przesłać do 1 lipca 2013 
na adres tim.verbist@evensfoundation.be. Obrady jury będą miały miejsce we wrześniu 2013 
roku; wkrótce potem ogłoszone zostaną zwycięskie projekty. 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Joanny Krawczyk mailowo: joan-
na.krawczyk@evensfoundation.be, lub telefonicznie: (22) 621-66-83. 

 
* 
 

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” edycja 2013 
. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efek-

tywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

pozostałe konsultacje. 
Organizatorzy zapraszają ponadto wszystkich rodziców chcących: rozwinąć swoje umiejętno-

ści wychowawcze, porozmawiać o napotkanych trudnościach oraz sprawdzić jak radzą sobie inni ro-
dzice do udziału w grupie edukacyjnej dla rodziców pn. „Edukacja dla rodziców”. 
 

* 
 

Wsparcie z PROW 2017 – 2013 dla rolników poszkodowanych przez klęski 
żywiołowe 

 
Poszkodowani przez klęski żywiołowe rolnicy, oprócz pomocy udzielanej w ramach rządowe-

go programu pomocy udzielanej z budżetu krajowego, mogą również liczyć na wsparcie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, który współfinansowany jest przez Unię Europej-
ską.    

W PROW 2007 - 2013 w 2010 roku zostało wprowadzone działanie "Przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpo-
wiednich działań zapobiegawczych", które ma pomóc rolnikom poszkodowanym przez klęski żywio-
łowe w odbudowie zniszczeń w majątku i produkcji rolniczej. O  pomoc z  tego działania mogą ubiegać 
się rolnicy, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych utracili powyżej 30%  średniej produkcji 
rolnej liczonej z trzech ostatnich lat i ponieśli starty w majątku trwałym o wartości co najmniej 10 tys. 
złotych. Dotychczasowy limit środków dostępnych w działaniu "Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 
działań zapobiegawczych", który wynosi 100 mln euro nie pozwalał na sfinansowanie wszystkich 
wniosków o pomoc, złożonych we wszystkich  przeprowadzonych dotychczas pięciu naborach. Dlate-
go Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło starania w Unii Europejskiej o przesunięcie na ten 
cel 30 milionów euro z innych działań PROW 2007-2013. Te starania zakończyły się sukcesem i do-
datkowe pieniądze pozwolą na udzielenie pomocy wszystkim, którzy już złożyli wnioski o wsparcie 
w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach w latach 2010-2012, a także powinny wystarczyć 
dla tych, którzy, ponieśli straty w tym roku i będą dopiero ubiegali się o pomoc w ramach następnego 
naboru wniosków o udzielenie wsparcia. Dokładny termin składania wniosków o przyznanie pomocy 
z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", ogłoszony zostanie przez 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa m.in. na portalu internetowym Agencji. 
Wnioski będą przyjmowały OR ARiMR.  
 

* 
 
 

Nabór wniosków w ramach Funduszu Promocji Samorządów 
 

Na podstawie zrealizowanych już projektów związanych z samorządami, Fundacja Ottenbreit 
uruchomiła Fundusz Promocji Samorządów wspierający konkretne zadania promocyjne o charakterze 
ogólnopolskim. Fundacja oferuje 50% dofinansowanie dla ponad 200 gmin i powiatów.  Nabór wnio-
sków potrwa do 31 sierpnia. 
Działania Fundacji umożliwią ponad 200 samorządom publikację oferty kulturalnej na łamach 4-

tomowego Leksykonu „Kultura w Samorządach”, będącego pierwszym kulturalnym przewodnikiem 

po atrakcjach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych odbywających się w całym kraju. Dzięki leksy-

konowi potencjalny turysta będzie mógł wybrać i poznać ofertę kulturalną konkretnej gminy oraz 

odwiedzić ją właśnie wtedy, gdy tętni życiem. 

mailto:a.kopacz@bieliny.pl
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
http://www.bieliny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=9&artykul=3168&akcja=artykul
mailto:tim.verbist@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
mailto:joanna.krawczyk@evensfoundation.be
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  Na podstawie opisów przesyłanych przez samorządy, jeden tom  przewodnika obejmuje kulturalny 
przegląd 4 województw. Wielka kultura dzieje się także w małych wsiach i miasteczkach. Dlatego też 
Leksykon został objęty wsparciem FPS FO w ramach pierwszej rundy. Gminy i powiaty, które chcą 
zaprezentować się w Leksykonie pokrywają 50% kosztów udziału, pozostała połowa stanowi wspar-
cie Funduszu Promocji Samorządów Fundacji Ottenbreit. Limit przyznanej pomocy wynosi dokładnie 
300 775 zł i obejmie 227 samorządów. Wniosek o wsparcie w ramach FPS FO wraz z szerszymi infor-
macjami o projekcie jest dostępny na stronie www.fps.ottenbreit.pl, a o dofinansowanie mogą ubiegać 
się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. 
 

* 
 

Nagroda FRDL w dziedzinie kultury 
 
Już po raz szósty Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do zgłaszania kandydatów 

do Dorocznej Nagrody za lokalne inicjatywy kulturalne. Celem Fundacji jest uhonorowanie autorów 
najwartościowszych inicjatyw w dziedzinie kultury i zachowania tradycji lokalnych, które znacząco 
wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk. 

Tegoroczną edycja nagrody patronuje Narodowe Centrum Kultury i Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO. Przewiduje się uhonorowanie autorów przedsięwzięć kulturalnych i kulturotwórczych zrea-
lizowanych w latach 2010 – 2011, reprezentujących następujące kategorie: 
 jednostki samorządu terytorialnego, 
 samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetli-

ce wiejskie, szkoły itp.), 
 organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego, 
 osoby indywidualne. 

Wypełnione on – line i wydrukowane formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami, dostępne 
na stronie internetowej: www.frdl.org.pl, należy przesyłać do dnia 30 września 2013 roku (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL, Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, pl. Inwalidów 10, 01- 552 Warszawa. Warto mieć na uwadze, iż kandydaci do 
konkursu powinni zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidu-
alne, przedstawicieli władz samorządowych oraz inne instytucje publiczne. 
 

* 
 

Konkurs Spoko Senior 2013 
 
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” organizuje już po raz czwarty Konkurs Spoko Senior, 

którego celem jest znalezienie ciekawych, pozytywnych seniorów oraz ukazanie ich postaw innym, 
a przez co udowodnienie, iż nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Każdego roku do Stowarzysze-
nia w odpowiedzi na konkurs przychodzi kilkadziesiąt zgłoszeń. Bardzo często osobami zgłaszanymi 
są ludzie skromni. Nie działają oni dla sławy i rozgłosu, służą radą i pomocą w swoich lokalnych spo-
łecznościach, przez co zarażają swoimi marzeniami pasja innych. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe kandydatów wraz ze zdjęciem należy przesłać w termi-
nie do 20 października 2013 roku: 
 drogą elektroniczną na adres: konkurs@spokosenior.pl, 
 pocztą tradycyjna na adres: Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, ul. W. Andersa 13, 00 – 159 

Warszawa. 
Formularz zgłoszeniowy konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.spokosenior.pl. Za-
wiera podstawowe dane, zgodę na udział w konkursie oraz krótki opis kandydata, w którym należy 
zaprezentować pasje, aktywności, zainteresowani, a więc wszystko co interesujące, co zaraża optymi-
zmem i czym warto się podzielić. Konkurs jest częścią akcjo „Starość też Radość” organizowanej 
w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Osób Starszych”. 
 

* 

http://www.fps.ottenbreit.pl/
http://www.frdl.org.pl/
mailto:konkurs@spokosenior.pl
http://www.spokosenior.pl/
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Nabór wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla 

Demokracji 
 
Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ogłasza 

nabór wniosków w programie dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji finansowa-
nym z Funduszy Europejskiego Obszaru gospodarczego. O dotacje mogą ubiegać się organizacje poza-
rządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, spełniający następujące kryteria:  
 mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii 

politycznych i podmiotów komercyjnych, 
 nie są instytucjami religijnymi, nie działają w celu osiągnięcia zysku, a jeśli prowadzą działal-

ność gospodarczą, to wypracowane zyski przeznaczają na cele statutowe, 
 działają w interesie publicznym oraz przestrzegają wartości demokratycznych i praw człowie-

ka. 
Dotacje przyznawane będą na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemo-

wych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządo-
wego lub jego poszczególnych „branż”. Przykładowe problemy możliwe do podjęcia w projektach sys-
temowych przedstawiają się następująco: 
 otoczenie prawne – działania mające na celu budowanie przyjaznego dla organizacji pozarzą-

dowych i inicjatyw obywatelskich otoczenia instytucjonalno-prawnego., Misja i standardy – 
działania mające na celu wzmocnienie tożsamości organizacji pozarządowych, oparcie w więk-
szym stopniu ich działalności na misji i na planowaniu strategicznym oraz na badaniu i lepszym 
rozumieniu potrzeb i oczekiwań grup, na rzecz których działają. 

 informacja i komunikacja – działania mające na celu rozszerzenie zakresu dostępnych informa-
cji, tworzenie forum dyskusji o kwestiach istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
upowszechnienie wśród obywateli wiedzy o różnorodnym charakterze i efektach działalności 
trzeciego sektora, 

 źródła finansowania – działania mające na celu wzrost skuteczności organizacji pozarządowych 
w pozyskiwaniu środków ze zróżnicowanych źródeł, 

 problemy „branżowe” – działania mające na celu zidentyfikowanie i zaproponowanie rozwiązań 
problemów/potrzeb specyficznych dla poszczególnych rodzajów organizacji pozarządowych 
(np. organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji lub kultury, think tanków, 
organizacji strażniczych lub zajmujących się reprezentowaniem i rzecznictwem interesów, or-
ganizacji lokalnych, miejskich lub zajmujących się wspieraniem organizacji i inicjatyw obywa-
telskich). 

Wszystkie organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych mogą część 
dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji, budowanie stabil-
nych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finan-
sowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. 
Wysokość dotacji wynosi: 
 od 300 tys. do 1,5 mln zł – dla projektów realizowanych samodzielnie, 
 od 300 tys. do 2 mln zł – dla projektów realizowanych w partnerstwie. 

Należy posiadać wkład własny w wysokości min. 10% wartości kosztów całkowitych, z czego 
nie mniej niż połowa (min. 50%) musi być wkładem finansowym, a nie więcej niż połowę (max. 50%) 
może stanowić wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej. Okres wykorzystania dotacji i reali-
zacji projektu powinien trwać minimum 2 lata, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 roku. W 
uzasadnionych przypadkach okres wykorzystania dotacji i realizacji projektu może być krótszy. Reali-
zacja działań powinna rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od czasu przyznania dotacji. Organiza-
torzy planują jedna edycję otwartego konkursu dotacyjnego, a składanie wniosków odbywać się bę-
dzie dwuetapowo. I etap przewiduje złożenie wniosków wstępnych przez organizacje. W II etapie 
organizacje wybrane podczas I etapu składają wnioski pełne.  Zarówno Wnioski wstępne jak i pełne 
należy złożyć za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków w wyznaczonych terminach skła-
dania wniosków, zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: www.ngofund.org.pl, gdzie 
znajduje się także więcej informacji o programie. 
 
 
 
 
 

http://www.ngofund.org.pl/projekty-systemowe/internetowy-system-wnioskow-projekty-systemowe/
http://www.ngofund.org.pl/
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Pliki do pobrania 
Terminy składania wniosków  
Dokumenty do pobrania  
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
26-025 Łagów, ul. Rakowska 5 

tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 
Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 
 

http://www.ngofund.org.pl/terminy-skladania-wnioskow-projekty-systemowe
http://www.ngofund.org.pl/dokumenty-do-pobrania-projekty-systemowe
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/

