
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

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

2. Wspólne śpiewanie pie-
śni legionowych. 

3. Hubertus w Kurozwę-
kach. 

4. VI Bieg Niepodległości. 
5. Szkolenie Poprawna re-

alizacja projektów EFS. 
6. Szkolenie liderów. 
7. Bezpłatne wsparcie dla 

osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodo-
wo. 

8. Szkolenie Zarzadzanie 
finansowe projektem. 
 
 

1. Konkurs „Odkryj e - wo-
lontariat” 

2. Konkurs Zamknięty 
w ramach Poddziałania 
7.2.1 PO KL. 

3. Konkurs „Pożyteczne 
Ferie 2014”. 

4. Konkurs „Dobry Klimat 
dla Rodziny”. 

5. Konkurs zamknięty nr 
DWF_5.4.2_13_2013 – 
„Wzmocnienie szeroko 
rozumianych konsulta-
cji społecznych, doty-
czących regulacji praw-
nych i uzgadniania poli-
tyk publicznych, w tym 
konsultacji dokonywa-
nych drogą elektronicz-
ną. 
 

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! 
 

* 
 

Wspólne śpiewanie pieśni legionowych 
 

8 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych. Jest to uroczystość w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji 
Patriotycznej „Młodzież pamięta”. Zbliżają się obchody Narodowego Święta Niepodległości i specjal-
nie na tę okazję Wojewódzki Dom Kultury wydaje śpiewnik „Na żołnierską nutę” zawierający pieśni 
legionowe i patriotyczne. 

Wspólne śpiewanie zostało zainaugurowane już w maju w roku bieżącym w Miechowie na te-
renie województwa świętokrzyskiego i małopolskiego podczas uroczystości, kiedy to śpiewano pie-
śni patriotyczne z udziałem mieszkańców i władz regionu w ramach obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. 

Świętokrzyski Program Edukacji Patriotycznej „Młodzież Pamięta” nawiązuje do programu 
realizowanego z powodzeniem od kilku lat przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współ-
pracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC” w Krakowie. Obydwa województwa podjęły współ-
pracę w tym obszarze mając przede wszystkim na względzie wspólną, łączącą ich historię. Program 
otwiera możliwość wspólnej realizacji wielu inicjatyw, nawiązywanie kontaktów pomiędzy placów-
kami oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i młodzież mających na celu 
kształtowanie zwłaszcza wśród młodzieży poczucia świadomości historycznej, regionalnej oraz na-
rodowej.  

W realizację programu, oprócz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, włączyli się: 
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, Centrum 
Kultury w Jędrzejowie, Starosta Jędrzejowski oraz Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 
 

* 
 
 

mailto:biuro@swietoktzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131028_EL_karta_zgloszeniowa.doc
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  Hubertus w Kurozwękach 
 
10 listopada 2013 roku w Zespole Pałacowym w Kurozwękach odbędzie się święto myśli-

wych i jeźdźców – Hubertus. Na tą uroczystość zaprasza Pałac oraz Stadnina Koni w Kurozwękach. 
Pogoń za lisem, konne zmagania, wspólne biesiadowanie! "Nie ma większej tajemnicy niż magiczna 
więź łącząca jeźdźca z koniem". Poniżej oraz na stronie internetowej: www.kurozweki.com, zamiesz-
czony został szczegółowy program uroczystości wraz z cennikiem. Wszelkie dodatkowe informacje 
pod nr tel. +48 15 866272, +48 15 866 72 71, Instruktor Beata Pabian 791 – 079 – 143, e-mail: re-
zerwacje@kurozweki.com. 
 
Program: 
 9:00 – rajd konny ( około 2 h ) 
 12:00 – Msza Polowa 
 13:00 – Oficjalne powitanie przez szlachcica Pawła Ciepielę, prezentacja koni i jeźdźców przez 

Jerzego Sienkiewicza, parada wokół Pałacu 
 14:00 – Obiad 
 15:30 – Gonitwa za lisem 
 16:30 – Szukanie lisa przez DZIECI 
 17:30 – Zakończenie i wręczenie nagród 
 18:00 – Biesiada grillowa do białego rana! (grochówka, kiełbaska z grilla, kaszanka z grilla, 

przystawki na zimno, kawa, herbata, woda mineralna). 
 
Cennik: 
 Cena za biesiadę jeździecką - 25 zł./os. 
 Istnieje możliwość wynajęcia konia (koń +  biesiada) - 100 zł. (ilość koni ograniczona) 
 Udział na swoim koniu + biesiada -70 zł 
 Miejsce dla konia -od 30 zł. / koń  (ilość miejsc  ograniczona) 
 Dzieci – szukanie lisa - 30 zł 
 Nocleg (w pokoju z łazienką) – od 35 zł. / os. (ilość miejsc ograniczona) 

 
* 

 

VI Bieg Niepodległości 
 
10 listopada w Kielcach, odbędzie się VI Bieg Niepodległości. Jest to przedsięwzięcie upa-

miętniające 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, promujące aktywność fizyczną 
i zdrowy styl życia wśród mieszkańców naszego regionu. 

Organizatorzy biegu: Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba i Kielecki Ochotniczy 
Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz współorganizatorzy: Wojewódzki Dom 
Kultury oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej „Wzgórze Zamkowe” przygotowali szereg 
atrakcyjnych nagród dla zwycięzców biegu w każdej kategorii wiekowej. Każdy zawodnik biegu 
otrzyma pamiątkowy medal. 
 

* 
 

Szkolenie Poprawna realizacja projektów EFS 
 

W dniach 12 – 13 listopada 2013 roku w godz. 9.00 – 16.00, w Centrum Systemów Kompute-
rowych ZETO S.A. odbędzie się szkolenie pn. „Poprawna realizacja projektów EFS organizowane 
przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem szkolenia jest przygotowanie 
uczestników zajęć do poprawnej realizacji projektów finansowanych z EFS.  
Podczas szkolenia, omówione zostaną następujące zagadnienia:  
 istotne aspekty realizacji projektów EFS, 

 

http://www.kurozweki.com/
mailto:rezerwacje@kurozweki.com
mailto:rezerwacje@kurozweki.com
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 analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu pod względem zapisów ważnych z punktu re-

alizacji projektu, 
 zasady organizacji biura projektu, zatrudnianie personelu, zakupy, prowadzenie działań informa-

cyjnych i promocyjnych, 
 dokumentowanie działań projektowych i wydatków projektu. 

Podczas szkolenia główny nacisk zostanie położony na zaprezentowanie zasad poprawnej reali-
zacji projektu, dokumentowania działań projektowych itp. W czasie zajęć omówione zostaną zagadnie-
nia związane ze sprawozdawczością projektu i sporządzaniem wniosków o płatność, ale nie będą sta-
nowić głównego obszaru tematycznego szkolenia. 

Uwaga - ze względu na zbieżność programów szkoleń, w zajęciach nie będą mogły uczestniczyć 
osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie "Sprawozdawczość projektów finansowanych 
z EFS".  

Zajęcia poprowadzi Pan Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Kiel-
cach. Więcej informacji nt. szkolenia znajduje się na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl, gdzie 
dostępny jest również elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 
 

* 
 

Szkolenie liderów 
 

W ramach programu pt. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” odbędzie się szkolenie dla 

trenerów w dniach 20-22 listopada 2013r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Wólce Milanowskiej. Początek szkolenia w dniu 20 listopada o godzinie 10.00. 

Realizatorem Programu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości we współpracy 

z Województwem Świętokrzyskim, a szkolenie pod nazwą  „Psychologia dla liderów” jest pierwszym 

modułem tematycznych szkoleń, które stanowią jedno z kluczowych działań tego programu. Zajęcia 

skierowane będą do osób aktywnie uczestniczących w życiu społecznym lokalnych środowisk wiej-

skich. Drugi moduł będzie dotyczył zarządzania przedsięwzięciami (pozyskiwanie środków, pisanie 

projektów, zarządzanie projektami, zarządzanie organizacją), a trzeci zachowania tradycji i kultury oraz 

sposobu wykorzystania zasobów lokalnych. Celem tych szkoleń jest podniesienie lokalnego potencjału 

liderskiego głównie wśród przedstawicieli wiejskich organizacji i działających partnerstw.  

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, a uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie 

oraz materiały szkoleniowe. Zgłaszać mogą się liderzy wiejscy i przedstawiciele organizacji pozarządo-

wych, stowarzyszeń, Kół Gospodyń, LGD, grup nieformalnych,, przedstawicieli samorządów  z terenu 

powiatów objętych projektem, którzy nie brali udziału w pierwszej turze tych szkoleń. Pozytywne 

ukończenie pierwszego modułu pozwala na udział w kolejnych modułach szkoleń dla liderów oraz in-

nych projektach realizowanego programu związanych z możliwością pozyskania wsparcia finansowego 

– dotacji  na lokalne inicjatywy oraz wyjazdach studyjnych w kraju i zagranicę.  

Należy potwierdzić swój udział w szkoleniu poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej na numer 

fakxu (0-15) 833 34 60 lub e-mailowo na adres: fundacja@opiwpr.org.pl, lub telefonicznie 0-15 833 34 

00. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 listopada 2013 roku.  

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tematycznych szkoleń. 

Więcej informacji o szkoleniu, jak również karta zgłoszeniowa i program można znaleźć na stronie in-

ternetowej: http://www.swietokrzyskieswiss.pl/szkolenia-liderow/aktualnosci/item/79-szkolenie-

liderow. 

 

* 

 

 

http://www.kielce.roefs.pl/
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/szkolenia-liderow/aktualnosci/item/79-szkolenie-liderow
http://www.swietokrzyskieswiss.pl/szkolenia-liderow/aktualnosci/item/79-szkolenie-liderow
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Bezpłatne wsparcie dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
 
Fundacja "Fundusz Inicjatyw" oferuje w ramach projektu "Staż krokiem do pracy" bezpłatne 

wsparcie (szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże/praktyki) dla osób bezro-
botnych i nieaktywnych zawodowo poniżej 25 roku życia, zamieszkałych w powiatach ostrowieckim 
i opatowskim woj. świętokrzyskiego. Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2014. Projekt jest realizowany 
na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośred-
niczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przewiduje: 
 indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, 
 szkolenia do wyboru: 

 gr. I. „Grafika komputerowa”–160 godz. dydakt., termin rekrutacji: XI-XII.2013r. 
 gr. II. „Kadry i płace z obsługą Symfonii” – 180 godz. dydakt., termin rekrutacji: XI-

XII.2013r. 
 gr. III. „Organizacja usług kateringowych” – 180 godz. dydakt., termin rekrutacji: IV-

V.2014r. 
 gr. IV. „Handel i obsługa klienta z jęz. angielskim” – 160 godz. dydakt., termin rekrutacji:  
 IV- V.2014 r. 

 indywidualne pośrednictwo pracy, 
 5 - miesięczne staże/ praktyki zawodowe. 

Udział jednej osoby w całym cyklu projektu będzie trwał około 8 miesięcy. Do udziału w pro-
jekcie zapraszane są osoby: 
 w wieku do 25 roku życia, (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukoń-

czone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie mają ukończonych 25 lat (do dnia poprze-
dzającego dzień 25 urodzin), 

 pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne 
oraz osoby niezarejestrowane, 

 zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, 
 zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach powiatu ostrowieckiego lub opa-

towskiego woj. świętokrzyskiego, 
 zdolne i gotowe do odbycia 5-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej w wymiarze 8 godzin 

dziennie. 
Uczestnikom/czkom zostaną zapewnione:  
 stypendium szkoleniowe w wysokości 6,40 zł/godzinę dydaktyczną, 
 stypendium stażowe/praktykanckie w wysokości 1780 zł miesięcznie/osobę, 
 poczęstunek i obiad podczas grupowego doradztwa i szkoleń 
 zwrot kosztów dojazdu dla osób zamieszkałych poza miejscem świadczenia usług, 
 materiały szkoleniowe (skrypty, książki). 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej 
www.ffi.org.pl , pod numerami telefonów: (41) 248 00 05; 502 267 743 oraz w Biurze Projektu „Staż 
krokiem do pracy” przy ul. Sandomierskiej 26 a (II piętro, pok. nr 8) w Ostrowcu Św. od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Poniżej zamieszczone zostały terminy naboru zgłoszeń. 
 
Nabór zgłoszeń: 
 I termin: listopad – grudzień 2013, na szkolenia gr. I i gr. II, 
 II termin: kwiecień – maj 2014, na szkolenia gr. III i gr. IV. 

 

* 
 

Szkolenie Zarządzanie finansowe projektem 
 
W dniach 21 – 22 listopada 2013 roku w Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. (ul. 

Śniadeckich, sala szkoleniowa nr 3 na parterze budynku), odbędzie się szkolenie pn. Zarzadzanie 
finansowe projektem, organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w Kielcach.  
 
 
 
 
 

http://www.ffi.org.pl/
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Zajęcia poprowadzi Jerzy Kosanowski, trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w Kielcach. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:  
 istotą zarządzania finansowego na poszczególnych etapach realizacji projektu., 
 zasadami konstruowania budżetu projektów EFS, 
 istotą kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, 
 źródłami informacji dla potrzeb szacowania kosztów, 
 obowiązkami projektodawcy w zakresie rozliczeń finansowych.  

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat następujących zagadnień:  
 Co to jest i jakie ma znaczenie właściwe zarządzanie finansowe w projektach EFS.  
 Umiejętności szacowania kosztów i konstruowania budżetu projektu EFS.  
 Zasad gospodarki finansowej podczas realizacji projektu.  
 Umiejętności rozliczania projektu i sprawozdawczości finansowej.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby reprezentu-
jące instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, 
koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. Ze względu na tema-
tykę szkolenia oraz obecną sytuację w PO KL w naszym województwie, w przypadku dużego zaintere-
sowania uczestników na szkolenie w pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby reprezentujące:  
 organizacje pozarządowe, 
 szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, 
 placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące, 
 wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast 

do 25 tys. mieszkańców. 
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, za-

mieszczonego na stronie internetowej: www.kielce.roefs.pl. Zarówno osoby zakwalifikowane do udzia-
łu w szkoleniu jak i osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie przez 
pracowników Regionalnego Ośrodka EFS na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia. 
 

* 
 

Konkurs „Odkryj e – wolontariat” 
 
Konkurs „Odkryj e – wolontariat”, ma na celu promowanie zaangażowania społecznego w in-

ternecie, informowanie o zaletach wolontariatu wirtualnego i – oczywiście – nagradzanie najbardziej 
pomysłowych inicjatyw. 

Dotychczas organizatorzy: (Fundacja Dobra Sieć, Polsko – Amerykańska Fundacja wolności w 
Partnerstwie z Fundacją Orange)przeprowadzili cztery polskie edycje konkursu "Odkryj e-
wolontariat", a w roku 2011 - Europejskim Roku Wolontariatu - po raz pierwszy zorganizowany został 
go na dużą, ogólnoeuropejską skalę. Skuteczność, różnorodność i autentyczność nadsyłanych projek-
tów przekonuje, że e-wolontariat warto nagłaśniać, aby pokazać, że w Sieci możemy nie tylko oglądać 
filmy, robić zakupy i opłacać rachunki, ale też aktywnie włączać się w wartościowe działania prospo-
łeczne! 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych, działa-
jących na terenie Polski realizujących projekty społeczne, w których uczestnicy: 
 pomagają sobie za pośrednictwem internetu (np. na forum, przez maila/skype'a, zobacz przy-

kład), 
 budują zasoby wspólnej wiedzy (np. wykorzystując mechanizm wiki, zobacz przykład), 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kielce.roefs.pl/
http://e-wolontariat.pl/dobre-praktyki-filtr
http://e-wolontariat.pl/dobre-praktyki-filtr
http://e-wolontariat.pl/dobre-praktyki-filtr
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 tworzą mapę społecznościową (np. wykorzystując OpenStreetMap, zobacz przykład), 
 dzielą się swoimi umiejętnościami (np. e-learning, zobacz przykład), 
 są dziennikarzami obywatelskimi (zobacz przykład), 
 lub tworzą coś zupełnie innego, co ma pozytywny wpływ na życie w realu. 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są on –line za pomocą formularza zgłoszeniowego za-
mieszczonego na stronie internetowej: www.e-wolontariat.pl, do 10 listopada 2013 r. Konkurs stwa-
rza możliwość: 
 zdobycia środków finansowych na rozwój projektu! 
 promocji - wasz projekt znajdzie się w jedynej w Europie bazie dobrych praktyk e -

wolontariackich (dostępnej również w wersji anglojęzycznej) 
 dołączenia do grona społecznych pionierów Internetu - organizatorów projektów e-

wolontariackich. 
 

* 
 

Konkurs Zamknięty w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL 
 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

ogłasza konkurs zamknięty nr: 5/1/7.2.1/POKL/2013 na składanie wniosków w ramach Priorytetu 
VII PO KL Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioski można składać w Instytucji Organizującej Konkurs: 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Ja-
giellońska 70, 25-956 Kielce (sekretariat II piętro – pokój 202) od dnia 14.10.2013 r. do dnia 
14.11.2013 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00. 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką 
kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 
decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL. 

Dokumentację konkursową dla przedmiotowego konkursu wraz z załącznikami można po-
brać ze strony internetowej: www.pokl.sbrr.pl.  

Szczegółowe informacje na temat naboru są również udzielane pod numerem telefonu (41) 
335-05-02, wew. 107. 
 

* 
 

Konkurs „Pożyteczne ferie 2014” 
 

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs „Pożyteczne ferie 2014”. W ramach konkursu 
„Pożyteczne ferie 2014” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod ha-
słem „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach” realizowane w czasie ferii zimowych 2014, których 
beneficjentami będą dzieci, młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.  

Konkurs ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży spędzających ferie w swoich miejsco-
wościach, urozmaicenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych. Nale-
ży zorganizować czas dla grupy liczącej nie mniej niż 15. dzieci i młodzieży przynajmniej przez 4 go-
dziny dziennie przez min. 10 dni. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować ogrzewanym 
lokalem, w którym można przygotować się np. do zajęć, do prac związanych z pomocą sąsiedzką, 
podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć, itp. 

O dotacje w konkursach mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt 

w miejscowościach nie będących siedzibą gminy: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, 

niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, sołectwa, kluby sportowe (nie związa-

ne i nie działające przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne organiza-

cje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom, młodzieży w czasie ferii tak, 

aby osiągnięty został cel konkursu. W miejscowości gminnej mogą realizować program tylko te orga-

nizacje, które działają samodzielnie i posiadają własne konto bankowe. 

 
 

 
 
 

http://e-wolontariat.pl/dobre-praktyki-filtr
http://e-wolontariat.pl/pl/czym-jest-e-wolontariat/przyk%C5%82ady/item/315-internet-konkurencj%C4%85-szko%C5%82y-nowe-technologie-nowe-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci
http://e-wolontariat.pl/pl/czym-jest-e-wolontariat/przyk%C5%82ady/item/325-moja-dzielnica,-moje-miasto,-m%C3%B3j-kraj-dziennikarstwo-obywatelskie
http://www.e-wolontariat.pl/
http://e-wolontariat.pl/dobre-praktyki-filtr
http://e-wolontariat.pl/good-practice
file:///C:/Users/asus/Desktop/www.pokl.sbrr.pl
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Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl. Poniżej zamieszczony jest harmonogram konkursu. 
 
Harmonogram konkursu 

 do 22 listopada 2013 r. – składanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego), 
 do 7 stycznia 2014 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na 

stronie internetowej Fundacji, 
 od 7 stycznia 2014r. - wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie przekazywanie dotacji 

w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację, 
 od 20 I do 2 III 2014 r. – realizacja projektów (ferie we wszystkich woj.), 
 do 31 marca 2014 r. - złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji. 

W sprawozdaniu, w części dot. pomocy sąsiadom należy dokładnie opisać, jakiego rodzaju 
pomocy udzielono, komu i jak zorganizowana była ta pomoc. 

 
* 

 

Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” 
 
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Do-

bry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs dotyczy realizowanych przez samo-
rządy wszystkich szczebli inicjatyw dających trwałe wsparcie rodzinom i pomagające rozwiązywać ich 
problemy. 

Nagroda Pary Prezydenckiej przyznawana laureatom Konkursu, to wyjątkowe wyróżnienie o 
charakterze honorowym. Za tworzenie warunków sprzyjających dobremu funkcjonowaniu rodziny 
wyróżnione samorządy uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom i statuetkę 
potwierdzające wygraną. Uczestnictwo w konkursie to także okazja, by dzielić się dobrymi rozwiąza-
niami sprzyjającymi rodzinie, tak by stały się inspiracją dla innych. To szansa nie tylko na uznanie, ale 
też na zaangażowanie samorządów w powszechny ruch tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodzi-
ny. Do I edycji Konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny zgłoszono 250 pro-
jektów z całej Polski. Jest to przykład, jak skutecznie odpowiadać na potrzeby rodzin i kształtować lo-
kalną politykę rodzinną. Para Prezydencka wskazała następujące kategorie konkursowe dla II edycji 
Konkursu: 
 dobre Rodzicielstwo 
 czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju 
 rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej. 

Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do samorządów wszystkich szczebli (również nagrodzone 
w I edycji Konkursu), które prowadzą działania na rzecz dobrego rodzicielstwa, organizują czas wolny 
dzieci i młodzieży oraz wspierają rodziny wielodzietne. Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 
2013 roku. Informacje niezbędne do przystąpienia do Konkursu znajdują się na stronie 
http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/o-konkursie/ 
 

* 
 

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_13_2013 - "Wzmocnienie szeroko rozu-
mianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania 

polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną" 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego ogłasza konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_13_2013 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych 
konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym kon-
sultacji dokonywanych drogą elektroniczną” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji pro-
jektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 
5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. 
 
 
 
 
 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/o-konkursie/
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Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu wzmocnienie szeroko rozumianych konsul-

tacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsulta-
cji dokonywanych drogą elektroniczną. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające: 
 opracowanie oraz wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

i/lub 
 opracowanie oraz wdrożenie reguł dotyczących konsultacji publicznych (kierowanych zarówno 

do partnerów społeczno-gospodarczych, innych podmiotów, jak i obywateli). 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub pocztą kurierską 

w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 8.15 do 16.15, bądź pocztą – listem poleconym na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 War-
szawa. Wnioski będą przyjmowane od dnia 29 października 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. 
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje 
data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski o dofinansowa-
nie realizacji projektu mogą składać centralne organy administracji rządowej (z wyłączeniem admini-
stracji niezespolonej). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w dziale Dokumenty i wytyczne / 
Dokumentacja konkursowa. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest 
kwota 2 500 000 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskie-
go Funduszu Społecznego, pod numerami telefonu: 22 461 63 33, 22 461 63 34 oraz 22 461 63 80. 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

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.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/

