
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na szkole-
nie „Zasady współpracy 
NGO z administracją pu-
bliczną. 

2. Szkolenie „Prowadzenie 
konsultacji społecznych. 

3. Powiatowy Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. 

4. Konsultacje społeczne 
projektu Prognozy od-
działywania na środo-
wisko Programu Infra-
struktura i Środowisko 
na lata 2014 – 2020. 

5. Magiczna Kraina Tetra-
podia. 
 

1. Nabór wniosków do 
programu „Razem Mo-
żemy Więcej”. 

2. Konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych 
z zakresu turystyki na 
rok 2014. 

3. IV edycja konkursu 
„Wyróżnienie Białej 
Wstążki” 

4. Nabór wniosków w Pro-
gramie Bank Dziecię-
cych Uśmiechów. 

5. Konkurs „Laur Wolonta-
riatu 2013”. 

6. Konkurs Unii Europej-
skiej „Najciekawsze in-
nowacje społeczne”. 

7. Nabór wniosków w ra-
mach działania „Przy-
wracanie potencjału 
produkcji rolnej znisz-
czonego w wyniku wy-
stąpienia klęsk żywio-
łowych oraz wprowa-
dzenie odpowiednich 
działań zapobiegaw-
czych”. 

8. Konkurs „Szybuj bez-
piecznie w internetowej 
chmurze 2013” 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału w szkoleniu 

ZASADY WSPÓŁPRACY NGO Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 
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 

12-13 listopada 2013 r. 
 

w Hotelu AMELIÓWKA 
Mąchocice Kapitulne 176 

26 – 001 Masłów 
 
 
Trener prowadzący: Agnieszka Reise – studia podyplomowe: Psychologia 

i negocjacje w biznesie (w trakcie); studia licencjac-
kie na kierunku Zarządzanie i Marketing w WSHE w 
Łodzi; własna działalność hortus-edu.pl-
Freelancer-trener, menager projektów, doradztwo, 
coaching - współpraca ze szkołami, z sektorem biz-
nesu, administracji samorządowej, z sektorem poza-
rządowym m.in. IMMOEE Wa-wa, Indeks Colsunting 
Wa-wa, Instytut Europejski w Łodzi, BORIS Wa-wa, 
OFOP, FERSO, Rada Organizacji Pozarządowych Wo-
jewództwa Łódzkiego, Centrum OPUS, Fundacja 
Urban Forms i inne; kierownik projektu: ogólnopol-
ski program e-learingowy w Fundacji Komandor-
Warszawa; P.O. Kierownika Placówki w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Słupsku; pomysłodawca i pre-
zes Stowarzyszenia SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI, 
Łódź. 

 
12 listopada 2013 r. (wtorek) 
0930-1100  Wprowadzenie. Podstawowe definicje oraz akty prawne 

regulujące współpracę NGO z administracją publiczną.  
1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Inne dokumenty regulujące współpracę NGO z administra-

cja publiczna. Obszary objęte współpracą. 
1300-1400  Obiad. 
1400-1530  Poznanie i omówienie zasad, na których powinna być opar-

ta rzeczywista współpraca NGO a administracją publiczną. 
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1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Dyskusja nad sytuacją w zakresie lokalnej współpracy, na podstawie doświadczeń 

uczestników szkolenia.  
 
13 listopada 2013 r. (środa) 
0930-1100 Podstawowe pojęcia z obszaru partycypacji społecznej. „Za i przeciw” partycypacji. 
1100-1130  Przerwa kawowa. 
1130-1300  Angażowanie obywateli w sprawy publiczne. Proces budowania świadomości i ak-

tywności społecznej. 
1300-1400  Obiad. 
1400-1530  Zastosowanie nabytej/pogłębionej wiedzy do zaprojektowania modelu współpracy 

w społecznościach uczestników szkolenia.  
1530-1600  Przerwa kawowa. 
1600-1730  Analiza zaproponowanych rozwiązań. Pytania uczestników. Podsumowanie 

i zamknięcie. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny: (41) 343 34 99 
bądź e–mailowy: biuro@swietoktzyskielgd.pl) do dnia 07.11.2013 r. do godz. 12.00. Poniżej oraz na 
stronie internetowej: www.swietokrzyskielgd.pl została zamieszczona karta zgłoszenia na szkolenie. 
 
Karta zgłoszeniowa: 
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131028_EL_karta_zgloszeniowa.doc 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 

Szkolenie „Prowadzenie konsultacji społecznych” 
 
W dniach 22-23 października br., w Hotelu „Gromada” w Cedzynie odbyło się kolejne szkole-

nie „Prowadzenie konsultacji społecznych”, realizowane w ramach projektu „Wsparcie sieci lokal-
nych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom m.in podstawowych definicji oraz regu-
lacji prawnych konsultacji społecznych, zasad organizacji, ryzyka ich realizacji, cech dobrych konsul-
tacji (przygotowanie merytoryczne i organizacyjne), zarządzanie konfliktem społecznym, pozytywne 
i negatywne skutki konfliktu, minimalizowanie ryzyka zaistnienia konfliktu oraz ich negatywne skut-
ki. 

Było to trzecie szkolenie z I modułu. Przypominamy wszystkim uczestnikom, którzy rozpo-
częli szkolenia w I lub II cyklu, że w tym roku będą mieli ostatnią szansę na ukończenie pełnego cyklu 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach, w których do tej pory jeszcze nie brali udziału. 
 

* 
 

Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” wraz z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury i Sportu w Masłowie serdecznie zapraszają na Powiatowy Kiermasz Bożonarodzeniowy, któ-
ry odbędzie się 8 grudnia br. w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach w gminie Masłów. 
Poniżej zamieszczony został szczegółowy program uroczystości. 

Przez cały czas trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego będzie można odwiedzać stoiska 
z ozdobami świątecznymi wykonanymi między innymi przez uczestników sobotnich warsztatów, 
twórców ludowych oraz skosztować wigilijnych potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję 
przez Koła Gospodyń Wiejskich. Karty zgłoszeniowe oraz wszelkie dokumenty do pobrania dostępne 
są na stronie: www.wokollysejgory.pl. 
 
 

 

 

mailto:biuro@swietoktzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131028_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.wokollysejgory.pl/
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  Program: 
 07 grudnia (sobota) 2013 r. 

 11.00 – 13.00 Warsztaty wykonania ozdób świątecznych (sala wystawowa). 
 

 08 grudnia (niedziela) 2013 r. 
 
 14.00 – 14.15  – Uroczyste powitanie zebranych gości, 
 14.15 – 15.50 – Przeprowadzenie konkursu na „Obrzęd Bożonarodzeniowy” (sala wido-

wiskowa), 
 Przeprowadzenie konkursu na potrawę wigilijną (sala wystawowa), 
 15.50 – 16.00 – Rozstrzygnięcie konkursu „Bożenarodzenie – malowana polska kolęda” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Masłowie, 
 16.00 – 16.30 – Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej, 
 16.30 – 17.00 – Koncert kolęd w wykonaniu  Zespołu Śpiewaczego „Kopcowianki” z Woli 

Kopcowej, 
 17.00 – 18.00 – Rozstrzygnie konkursów na „Obrzęd Bożonarodzeniowy” oraz „Potrawę 

wigilijną” i wręczenie nagród uczestnikom. 
 

* 
 

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

 
Od 16 października do 7 listopada 2013 trwają konsultacje społeczne projektu Prognozy od-

działywania na środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednym z ele-
mentów szeroko zakrojonych konsultacji społecznych była konferencja konsultacyjna, która odbyła 
się 21 października 2013 r. w Łodzi. 

Do udziału w konsultacjach zaproszono szerokie grono odbiorców, w szczególności przed-
stawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawi-
cieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. W  trakcie konferencji przedstawiono 
główne założenia przygotowanego przez firmę ATMOTERM S.A projektu Prognozy oddziaływania na 
środowisko POIiŚ 2014-2020. Podczas spotkania wysłuchano także wstępnych opinii i uwag doty-
czących przedmiotowego dokumentu. Uwagi i opinie do dokumentu można przekazywać do 7 listo-
pada 2013 r. na elektronicznym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej 
www.pois.gov.pl.  

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpa-
trzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Prognozy. Kolejnym etapem prac będzie przygotowanie 
ostatecznej wersji POIiŚ 2014-2020 a następnie przyjęcie dokumentu przez Radę Ministrów 
i przesłanie go do akceptacji Komisji Europejskiej. 
 

* 
 

Magiczna Kraina Tetrapodia 
 
W Gminie Zagnańsk powstał kolejny w naszym regionie quest, oprowadzający po ciekawym 

zakątku Świętokrzyskiego. Organizatorzy zapewnili atrakcje uczestniczącym w przygodzie. Będzie 
można  podążać śladami największej sensacji naukowej odkrytej w naszym województwie – Tetra-
poda. 

Questing to forma turystyki polegająca na odkrywaniu kolejnych miejsc na danym terenie 
dzięki wskazówkom umieszczonym w innych miejscach. Uczestnicy zabawy mają okazję przejść trasę 
w poszukiwaniu kolejnych wskazówek. Jest to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do do-
kładniejszego poznania ciekawych miejsc. Najnowszy quest w regionie, który powstał w Zagnańsku, 
został opracowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, wspólnie z Lokalną Grupą 
Działania „Dorzecze Bobrzy” w ramach działającego w naszym województwie „Szlaku Przygody”. 
 

http://www.pois.gov.pl/
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  Quest rozpoczyna się przy kościele pw. Świętego Marcina w Zagnańsku, a kończy w Kamieniołomie Za-
chełmie, w którym kilka lat temu naukowcy odkryli ślady Tetrapodia – najstarszego czworonożnego 
zwierzęcia chodzącego po lądzie. 

Przy okazji wędrówki będzie można poznać wiele ciekawostek dotyczących tych miejsc. Czas 
przejścia questu to 60 minut. Broszury questu można pobrać w Urzędzie Gminy Zagnańsk oraz w Punk-
cie Informacji Turystycznej w Samsonowie. Tam również można uzyskać pieczątki po zakończeniu que-
stu. 
 

* 
 

Nabór wniosków do programu „Razem Możemy Więcej” 
 

Od 22 października do 18 listopada wiejskie organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne 
mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów w ramach VIII edycji programu „Razem Możemy 
Więcej”. EFRWP zachęca fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie, koła 
gospodyń wiejskich i inne grupy mieszkańców, które mają siedzibę i aktywnie działają na obszarach 
wiejskich do składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu. 

W ramach obecnej edycji programu „Razem Możemy Więcej” można ubiegać się o dotację na re-
alizację projektów obejmujących: 
 rozwój kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tra-

dycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niemate-
rialnej, itp., 

 ochronę i promocję zdrowia, 
 inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, 

chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Przy realizacji projektów należy również uwzględnić cele programu, którymi są: 
 rozwój infrastruktury społecznej, 
 stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji, 
 wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorzą-

dowymi, 
 pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi, 
 promowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. 

Maksymalna jednostkowa wysokość grantu dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 
kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektów przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków 
finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) wielkość gran-
tu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Jeżeli natomiast projekt 
obejmuje swym zasięgiem obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmio-
tów z tych gmin/sołectw (tzw. projekt sieciowy), o dofinansowanie może ubiegać się niezależnie każdy 
z podmiotów współrealizujących projekt, łączne dofinansowanie takiego projektu może wynieść 30 tys. 
zł. 

Wnioski do VIII edycji programu „Razem Możemy Więcej” przyjmowane będą wyłącznie za po-
mocą formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie http://rmw.efrwp.pl. Wnioski przesyłane 
w inny sposób nie będą akceptowane. Autorzy projektów, które otrzymają największą liczbę punktów 
w procesie kwalifikacji, będą zobowiązani do złożenia wniosków w wersji papierowej wraz z komple-
tem wymaganych dokumentów. Z udziału w w/w edycji wyłączone są podmioty z powiatu hajnowskie-
go (woj. podlaskie), które będą mogły składać wnioski w I połowie listopada w ramach Centrum Wdra-
żania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.  

Więcej o programie i zasadach naboru w zakładce RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ oraz Regulaminie 
Programu na podanej powyżej stronie internetowej. 
 

* 
 
 
 
 
 

http://rmw.efrwp.pl/
http://www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie
http://www.efrwp.pl/data/files/526629f354047-RMW_reg_programu_V15072013_%282%29.pdf
http://www.efrwp.pl/data/files/526629f354047-RMW_reg_programu_V15072013_%282%29.pdf


 

 
 

strona - 5 

 

  

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 
2014 

 
Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na re-

alizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2014. Zlecenie realizacji zadań publicznych 
nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. W roku 
2014 preferowane będą przedsięwzięcia na rzecz rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, Polski 
Wschodniej i Karpat oraz związane z 10 rocznicą członkostwa Polski w UE. W otwartym konkursie 
ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumie-
niu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki (w tym ekoturystyki, agro-
turystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku etc.) lub krajoznawstwa jest jednym 
z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. 

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki 
w 2014 r. wynosi 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 
rok 2014 (kwota może ulec zmianie). Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosz-
tów realizacji zadania - w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szla-
ków, które znajdują się na terenie Polski; a 50 % całkowitych kosztów zadania w przypadku pozosta-
łych zadań. 

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości mi-
nimum 15 % kosztu całkowitego zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finan-
sowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 
Warszawa lub przesyłać na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Sena-
torska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 20 listopada 2013 roku.. 

Więcej szczegółów dot. naboru zamieszczonych zostało w ogłoszeniu możliwym do pobrania 
na stronie internetowej www.msport.gov.pl, gdzie również znajduje się wzór w/w oferty. Dodatkowe 
informacje udzielane są także pod nr tel.: (22) 24 47 308 lub (22) 24 43 197. 
 

* 
 

IV edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 
 
Organizatorami konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” są: Fundacja Centrum Praw Kobiet 

oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do 
Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą 
rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu męż-
czyzn wobec przemocy wobec kobiet. 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji 
i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Bia-
łą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, 
stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracodawcy, 
pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym 
kobietom całkiem prywatnie. 

W IV edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” nagrody i wyróżnienia będą przyznane 
w następujących kategoriach: 
 wymiar sprawiedliwości, 
 organy ścigania, 
 instytucje i organizacje pomocowe. 
 osoby publiczne, 
 instytucja publiczna, 
 pracodawca-sponsor, 
 osoba prywatna, 

 
 
 
 
 
 

http://www.msport.gov.pl/
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 media. 

W w/w edycji konkursu szczególna uwaga poświęcona zostanie profilaktyce. Celem organizato-
rów będzie również ukazanie związku pomiędzy przemocą i dyskryminacją wobec kobiet w każdym 
wieku. 

Zgłoszenia kandydatów, należy przesyłać do 22 listopada 2013 r. na adres  Centrum Praw Ko-
biet: 00-679 Warszawa Wilcza 60/19, faxem: 22 6222517 lub elektronicznie na adres : bia-
la.wstazka@cpk.org.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu znajduje się na oficjal-
nej stronie konkursu: www.bialawstazka.org. 
 

* 
 

Nabór wniosków w Programie Bank Dziecięcych Uśmiechów 
 

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza kolejny nabór wniosków w Programie Bank Dzie-
cięcych Uśmiechów. Jest to program mikro-grantowy stworzonym z myślą o instytucjach 
i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. 
Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w 
świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie 
instytucje państwowe i organizacje społeczne, które najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrze-
by, marzenia, talenty i dlatego to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów. 

Głównym celem programu jest inwestycja w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszcze-
gólnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, co umożliwi im lepszy start 
w dorosłe życie. Fundacja wspiera inicjatywy, w których widać indywidualne podejście do dzieci, pracę 
z dziećmi. Chce razem z wychowawcami, opiekunami, pedagogami i wolontariuszami wskazywać mło-
dym ludziom pozytywne wzorce oraz uczyć ich wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, od-
powiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę. 

Program grantowy skierowany jest do placówek statutowo zajmujących się opieką nad dziećmi 
z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucji wspierających takie placówki: orga-
nizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych, urzędów gminnych, szkół. Wnioski należy składać 
drogą elektroniczną na stronie: www.fundacjabzwbk.pl do dnia 25 listopada 2013 roku. Więcej infor-
macji o konkursie na podanej powyżej stronie Fundacji. 
 

* 
 

Konkurs „Laur Wolontariatu 2013” 
 
Organizatorami konkursu na poziomie województwa świętokrzyskiego jest Regionalne Cen-

trum Wolontariatu oraz Diecezjalne Centrum Wolontariatu. Zgłoszenia laureatów zostaną przekazane 
do etapu ogólnopolskiego, w którym Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnie-
nia wolontariuszy. Z w/w grupy podczas Gali Wolontariatu wieńczącej konkurs, , wyłonionych zostanie 
trzech zwycięzców.  

Konkurs stwarza możliwość złożenia szczególnych wyrazów wdzięczności, na ręce wolontariu-
szy,  na co dzień współpracujących z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi. 
Pozwala pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy pomagają 
m.in. w pracach biurowych, biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagają-
cych w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji. Zgłoszeń kandydatów do nagrody doko-
nywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, 
przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające 
z pomocy wolontariuszy oraz sami wolontariusze. 

Jak zaznaczono powyżej Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie - regional-
nym, wybrani przez Kapitułę zostaną laureaci regionalni którzy otrzymają statuetkę Laur Wolontariat 
2013 podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu 5 grudnia 2013 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
dnia 28 listopada 2013r. 
 
 
 
 
 
 

mailto:biala.wstazka@cpk.org.pl
mailto:biala.wstazka@cpk.org.pl
http://www.bialawstazka.org/
http://www.fundacjabzwbk.pl/
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Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronach internetowych organizatorów: 
www.centrumwolontariatu.eu oraz www.dcw.caritas.pl, gdzie znajdują się regulamin konkursu 
i formularz zgłoszeniowy. 
 

* 
 

Konkurs Unii Europejskiej „Najciekawsze innowacje społeczne 
 
Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) ogłosiła drugą 

edycję konkursu im. Diogo Vasconcelosa na najciekawsze innowacje społeczne. Celem przedsięwzię-
cia odbywającego się w tym roku pod hasłem „The Job Challenge” jest wyróżnienie rozwiązań zapo-
biegających bezrobociu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 grudnia 2013. Serwis Eurodesk in-
formuje, że swoje inicjatywy zgłaszać mogą osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub zarejestrowane 
w Unii Europejskiej lub krajach uczestniczących w Programie na rzecz konkurencyjności i innowacji. 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe zajmujące się wszystkimi dziedzi-
nami życia, zarówno o charakterze non-profit, jak i nastawione na zysk. Zgłoszenia powinny być ory-
ginalne i obejmować nowe pomysły na to, jak pomóc ludziom w zdobyciu pracy. 

W maju 2014 r. autorzy trzech najlepszych projektów otrzymają nagrody w wysokości 20 tys. 
Euro. Będą ponadto mogli skorzystać, z fachowego wsparcia ekspertów. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 11 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 CET. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostęp-
ne są na stronie: ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-
innovation/competition. 
 

* 
 

Nabór wniosków w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowa-

dzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” 
 
Od 30 października do 12 grudnia 2013 roku w ARiMR przyjmowane będą wnioski 

o przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” finan-
sowanego z PROW na lata 2007 – 2013. O w/w wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy w roku 
2012 lub 2013 ponieśli straty w wyniku działania przynajmniej jednej z następujących klęsk żywio-
łowych: 
 powódź, 
 obsunięcie ziemi, 
 wiosenne przymrozki, 
 zniszczenia w uprawach spowodowane przez mróz, 
 susza, 
 deszcz nawalny, 
 lawina, 
 grad, 
 huragan, 
 uderzenie pioruna. 

Wnioski o przyznanie w/w pomocy należy składać osobiście lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce realizacji inwestycji. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej infor-
macji nt. warunków otrzymania pomocy, wartości tej pomocy oraz kolejności przyznawania wspar-
cia, a także dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR: 
www.arimr.gov.pl. 
 

* 
 
 
 
 
 

http://www.centrumwolontariatu.eu/
http://www.dcw.caritas.pl/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://www.arimr.gov.pl/
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Konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013” 

 
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013", 

którego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z In-
ternetu i zwiększanie wiedzy rodziców na temat wykorzystania Internetu w życiu społecznym. 

Konkurs skierowany jest on do uczniów szkół, które przystąpią do projektu „Szybuj bezpiecz-
nie w internetowej chmurze 2013” i będzie odbywał się w trzech kategoriach: 
 w kategorii szkół podstawowych uczniowie będą musieli przygotować prezentację dla członków 

swoich rodzin na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza 
do Internetu w życiu codziennym, 

 gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mieli za zadanie stworzyć spot infor-
macyjny o tej samej tematyce. 

Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 prace uczniów, które będą przyjmowane przyj-
mowanie do 20 grudnia br. Dla uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursie przewidziane zo-
stały atrakcyjne nagrody. Oprócz konkursu, w ramach projektu odbędą się konferencje dla nauczycie-
li, spotkania uczniów z policjantami i lekcje poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i wy-
korzystaniu go do celów społecznych. 

Organizatorami konkursu są: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Patronat ho-
norowy nad nim objął marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. 

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej: 
http://www.scdn.pl/images/stories/konkursy/chmura2013/regulamin_konkursu2013.pdf 
 

* 
 
 
 
 
 
 

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.sejmik.kielce.pl/%20http:/www.scdn.pl/images/stories/konkursy/chmura2013/regulamin_konkursu2013.pdf
http://www.sejmik.kielce.pl/%20http:/www.scdn.pl/images/stories/konkursy/chmura2013/regulamin_konkursu2013.pdf

