
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Zaproszenie na szkole-
nie : „Metody rozwiązy-
wania konfliktów”. 

2. Szkolenie sprawozdaw-
czość projektów finan-
sowanych z EFS. 

3. Seminarium konsulta-
cyjne RIS3 i inteligent-
nych specjalizacji regio-
nu. 

4. Szkolenie ABC partycy-
pacji dla NGO. 

5. W literackim świecie 
wynalazków. 

6. Poradnik – Mocni 
w promocji dla organi-
zacji pozarządowych. 

1. Nabór wniosków z za-
kresu „Odnowa i rozwój 
wsi. 

2. Konkurs „Mój region 
w Unii Europejskiej. 

3. Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicz-
nych „Prowadzenie tele-
fonu interwencyjnego 
w sprawie zaginionych 
dzieci” oraz „Prowadze-
nie telefonu zaufania dla 
dzieci i młodzieży. 

4. Europejskie innowacje 
społeczne – II edycja. 

5. Konkurs fotograficzny 
„ZAGNAŃSK IN BLACK & 
WHITE> 

6. Nabór wniosków do pro-
gramu Europa dla oby-
wateli na lata 2014 – 
2020. 

7. XVII edycja Konkursu 
o tytuł „Dobroczyńca ro-
ku”. 

8. Polsko Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży – 
konkurs wniosków 2014. 

9. Nabór wniosków z za-
kresu „Tworzenie i roz-
wój miokroprzedsię-
biorstw. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału w szkoleniu 

METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 
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 

9 – 10 grudnia 2013 r. 
w Hotelu GROMADA 

Cedzyna 44B 
25 – 900 Kielce 

 
Trener prowadzący: Anna Juszczyk – studia podyplomowe: „Zarządzanie 

przedsiębiorstwem” – Politechnika Śląska w Gliwi-
cach, Wydział Organizacji i Zarządzania; magister hi-
storii, specjalność pedagogiczna – Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych; współ-
praca z firmą IMMOQEE Sp. z o.o. – prowadzenie 
szkoleń; własna działalność – trener, terapeuta, pro-
gramy szkoleniowe z zakresu: Zarządzania zasobami 
ludzkimi, Obsługi Klienta, Rozwoju Osobistego; Ar-
mada Fleet Management S.A. – Dyrekter ds. Zarza-
dzania Zasobami Ludzkimi; Armada Fleet Manage-
ment S.A – Kierownik dz. Promocji i Rozwoju firmy 
oraz Pełnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Jakością 
wg norm ISO 9001:2000; Samodzielny Szpital Specja-
listyczny im. Mięleckiego w Katowicach – Kierownik 
działu zaopatrzenia; Obrót – GZE SP. z o.o. – analityk 
telefonicznej obsługi klientów; Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny S.A. Gliwice – specjalista ds. 
szkoleń; kompetencje trenerskie na 5 poziomie EQF, 
terapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, wiedza 
z zakresu programów unijnych, znajomość norm ISO 
seria 9000, znajomość i stosowanie technik skutecz-
nego komunikowania się – NLP; 

 
9 grudnia 2013 r. (poniedziałek) 
09.30 – 11.00 – Rozpoczęcie szkolenia. Prezentacja celów i programów 

szkolenia. Omówienie zasad organizacyjnych szkolenia. 
Ćwiczenia integracyjne. 

11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa. 
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11.30 – 13.00 – Komunikacja w konflikcie. O tym samym, ale nie tak samo – efektywna komunikacja. 
4 płaszczyzny komunikatu wg Shulza von Thuna. Komunikacja asertywna. Analiza 
transakcyjna jako metoda radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi 

13.00 – 14.00 – Obiad. 
14.00 – 15.30 – Konflikt - pojęcie powszechnie występujące i stare jak świat. Podstawowe pojęcia 

dotyczące konfliktu. Przyczyny konfliktów – określanie podłoża. Przebieg konfliktu – 
fazy. 

15.30 – 16.00 - Przerwa kawowa. 
16.00 – 17.30 – Reakcja na konflikt. Style reakcji na konflikt wg modelu osobowościowego. Diagnoza 

własnego stylu. 
 
10 grudnia 2013 r. (wtorek) 
09.30 – 11.00 – Konflikt w organizacji. Metody zarządzania konfliktem. Pozytywne i negatywne skut-

ki konfliktu. 
11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa. 
11.30 – 13.00 – Negocjacje – jako sposób rozwiązywania konfliktów. Rodzaje negocjacji. Metody po-

godzenia wielości interesów stron. 
13.00 – 14.00 – Obiad. 
14.00 – 15.30 – Rozwiązywanie konfliktów poprzez mediacje. Rodzaje mediacji. 
15.30 – 16.00 – Przerwa kawowa. 
16.00 – 17.30 – Podsumowanie szkolenia. Wnioski końcowe. Wypełnienie ankiet oceniających szko-

lenie. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy 
z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl) do dnia 05.12.2013 r. do godz.12.00. 
 
karta zgłoszenia 

Serdecznie zapraszamy! 
 

* 
 

Szkolenie Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS 
 
W dniach 28-29.11.2013 r. w Centrum systemów Komputerowych ZETO S.A. w Kielcach, 

(przy ul. Śniadeckich 31, sala szkoleniowa nr 3 lub 4 na parterze budynku) odbędzie się szkolenie pn. 
„Sprawozdawczość projektów finansowanych z EFS”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia poprowadzi Martyna Jabłońska , trener kluczowy w/w 
Ośrodka EFS. Szkolenie jest bezpłatne, mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby reprezentujące 
instytucje, mające siedzibę na terenie miasta Kielce albo powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, 
koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, starachowickiego lub włoszczowskiego. 

Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostaną telefonicznie wyłącznie przedstawiciele podmio-
tów z regionu objętego wsparciem Regionalnego Ośrodka EFS w Kielcach, które w ostatnim czasie 
podpisały umowę na realizację projektów w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 oraz Działania 9.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz którzy nie uczestniczyli wcześniej w takim szkoleniu. 

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem sprawozdaw-
czości merytorycznej i finansowej w projektach finansowanych ze środków EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu zasad dokumentowania projek-
tu, prowadzenia sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, dokumentów regulujących kwestie 
związane ze sprawozdawczością oraz systemu monitoringu działań PEFS. 

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i piśmiennicze, ciepły posiłek i przerwy kawo-
we oraz certyfikaty ukończenia szkoleń, nie zwraca natomiast kosztów dojazdu na szkolenia.  
 
 
 

mailto:biuro@swietoktzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
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Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie in-

ternetowej www.kielce.roefs.pl. Więcej informacji na temat oferty szkoleniowej Regionalnego Ośrod-
ka EFS można uzyskać pod numerem telefonu 41 361 04 92 wew. 22, 24 , na w/w stronie interneto-
wej Ośrodka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info_kielce@roefs.pl. 
 

* 
 

Seminarium konsultacyjne RIS3 i inteligentnych specjalizacji regionu 
 
Dobiegają końca prace nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 

do 2020 roku. Dokument pod nazwą "Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezul-
tatów – jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+" będący efektem wielo-
letniej pracy, po pozytywnej rekomendacji Zarządu Województwa poddany został dalszym konsulta-
cjom społecznym. W związku z powyższym, Świętokrzyski System Innowacji zaprasza na semina-
rium konsultacyjne w zakresie RIS3 i wskazanych w nim inteligentnych specjalizacji regionu, które 
odbędzie się w Kielcach, dnia 29 listopada 2013r. w Sali Świerkowej  BEST WESTERN Grand Hotel 
(dawna nazwa: Hotel Łysogóry). 

Celem organizowanego seminarium jest pozyskanie informacji na temat wskazanego doku-
mentu, który to jednocześnie jest przy „Strategii Rozwoju Województwa Regionu do 2020 roku” wy-
znacznikiem dystrybucji środków strukturalnych dla wyłonionych specjalizacji innowacyjnego re-
gionu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Czas ten zbiega się jednocześnie z uruchomio-
nymi konsultacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-
2020. Moment w jakim się znajdujemy, gwarantuje interesariuszom systemu innowacji oraz benefi-
cjentom RPO szersze spojrzenie na perspektywy możliwości finansowania projektów w najbliższych 
latach. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Szczegółowy program seminarium wraz z formularzem 
zgłoszeniowym znajduje się na Świętokrzyskim Portalu Innowacji www.spinno.pl. 
 

* 
 

Szkolenie ABC partycypacji dla NGO 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "BAŁT" oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Ak-

tywnych "MiLA" zapraszają do udziału w 2-dniowym   szkoleniu nt. partycypacji w życiu publicznym 
pt. "ABC partycypacji dla NGO" organizowanym w ramach projektu "Partycypacja - dyskutujemy, 
decydujemy, działamy". 

Szkolenie odbędzie się w dniach 5 - 6 grudnia 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia "BAŁT" w 
Bałtowie. Celem szkolenia jest przygotowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prowa-
dzenia skutecznego dialogu z samorządem. Do udziału w szkoleniu zgłaszać mogą się  przedstawicie-
le organizacji pozarządowych (1-2 osoby z jednej organizacji) z terenu województwa świętokrzy-
skiego, z gmin i miast liczących do 20 tys. mieszkańców. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Uczestnictwo należy potwierdzić poprzez odesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 28 
listopada br. faxem na numer (0-41) 2641293 lub e-mailem na adres: biuro@baltow.info. Uczestnic-
two w szkoleniu jest bezpłatne, uczestnicy mają zapewniony nocleg /w zgłoszeniu należy zaznaczyć, 
czy uczestnik korzysta z noclegu/, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. W przypadku dodatko-
wych pytań lub wątpliwości  kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia "BAŁT", tel. 0-41 2641293. 

W załącznikach na stronie www.dorzezcebobrzy.pl znajduje się zaproszenie, program szko-
lenia, formularz zgłoszeniowy i broszura informacyjna o projekcie. 
 

* 

http://www.kielce.roefs.pl/
mailto:info_kielce@roefs.pl
http://www.spinno.pl./
mailto:biuro@baltow.info
http://www.dorzeczebobrzy.eu/195-zaproszenie-na-szkolenie-nt-partycypacji-w-zyciu-publicznym.html
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  W literackim świecie wynalazków 
 
W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach 

można zwiedzać nową wystawę czasową "Szaleńcy, idealiści, geniusze. W literackim świecie wynalaz-
ków". Ekspozycja przenosi w niezwykły świat rozwoju techniki i nauki oraz wynalazków XIX wieku. 

Eksponaty pochodzą m.in. z Muzeum Techniki w Warszawie. To właśnie stamtąd do Kielc przy-
jechały zabytkowe telefony. Wśród nich jest aparat, z którego Józef Piłsudski wydawał rozkazy kiedy 
przebywał w Jędrzejowie. Ponadto są radiowe odbiorniki pochodzące z rozgłośni Polskiego Radia, a 
także saksofony. Część eksponatów jest własnością prywatnych kolekcjonerów, jak lampy naftowe. 

Na wystawie można też zobaczyć model słynnego samolotu Flyer braci Wright, którzy w 1903 
roku jako pierwsi wzbili się w powietrze . - Prawdziwą „perełką" jest fonograf z wytwórni Thomasa A. 
Edisona z przełomu XIX i XX wieku, tj. pierwsze urządzenie do odtwarzania dźwięku. Jest też patefon 
„Omnibusz" z francuskiej wytwórni z 1910 roku oraz liczne gramofony: szafkowy, kieszonkowy oraz 
walizkowy – opowiada Magdalena Kowalska.  świat współczesności przeniosą nas takie eksponaty, jak 
maszyna do szycia, butelka Coca Coli, czy słynne dżinsy Levi`s 501. Jest też nakładka ułatwiająca pisanie 
osobom z dysfunkcjami ruchowymi oraz wymyślona przez studentów Politechniki Krakowskiej „Cyber-
ryba". 

Specjalnie na tę okazję zaaranżowany zostanie pokój Amesa - specjalne pomieszczenie, 
w którym dzięki specyficznemu układowi ścian, powstaje złudzenie optyczne. 
 

* 
 

Poradnik - Mocni w promocji dla organizacji pozarządowych 
 
Tylko trzy procent Polaków i Polek zna pojęcie trzeci sektor. Nie muszą. Ważne, żeby naszą or-

ganizację znali i darzyli zaufaniem. Dlatego należy chwalić się sukcesami i mówić o działaniach organi-
zacji w sposób angażujący dla innych. Warto więc zajrzeć do podręcznika „Mocni w promocji”. 

Organizacje pozarządowe nie zawsze potrafią bowiem informować o swoich działaniach w spo-
sób atrakcyjny i pokazujący ich działalność jako ciekawą i użyteczną. W profesjonalnej i skutecznej 
promocji, która pozwoli uniknąć tych błędów, pomoże nowa książka Stowarzyszenia Klon/Jawor – 
„Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych”. 

Promowanie działań organizacji to nic innego jak komunikowanie otoczeniu tego, co organizacja 
robi. Aby było ono skuteczne i przynosiło konkretne korzyści, to komunikowanie się z otoczeniem po-
winno być zaplanowane. 

Z dostępnych teorii i praktyki autorki podręcznika wybrały to, co ich zdaniem najbardziej przy-
daje się w stowarzyszeniach i fundacjach oraz pozwala im skutecznie promować działania. Wykorzysta-
ły też praktyczne doświadczenia z koordynowania różnych ogólnopolskich działań promocyjnych, 
współpracy z organizacjami z całego kraju oraz praktyki wynikające z przeprowadzonych przez nie 
szkoleń związanych z tymi tematami. Czyni to w/w publikację mocno praktyczną! 

Każdy z dziewięciu rozdziałów podręcznika, w których opisano planowanie i realizowanie dzia-
łań promocyjnych w organizacji pozarządowej, zawiera: 
 treści merytoryczne zilustrowane przykładami z praktyki promocyjnej różnych organizacji poza-

rządowych z całej Polski 
 praktyczne narzędzia do wykorzystania przy promowaniu działań organizacji 
 wskazówki w sekcji „Warto zapamiętać” 
 ćwiczenia, które pomogą zastosować wiedzę z danego rozdziału w praktyce organizacji 
 opis dobrej praktyki ilustrującej dane zagadnienie 
 polecane publikacje, artykuły i strony internetowe 
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Tutaj można zobaczyć spis treści i wybrane fragmenty "Mocni w promocji". Podręcznik nato-
miast można zamówić w sklepie internetowym: 
http://sklep.ngo.pl/product_info.php?cPath=28&products_id=124, jego cena wynosi 25, 20 zł/1 egz. 
Publikacja została wydana w nowej serii ABC III SEKTORA, stanowiącej nowoczesne poradniki Sto-
warzyszenia Klon/Jawor dla stowarzyszeń i fundacji oraz osób zajmujących się działalnością spo-
łeczną. W przygotowaniu - część II "Dotacji od administracji publicznej", poświęcona umowie i spra-
wozdaniu z realizacji zadania publicznego. 
 

* 
 

Nabór wniosków 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” 

w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

działającej na terenie gmin: 
Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 
od 29.11.2013 r. do 13.12.2013 r. 

 
 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów w godz. 7.30 – 15.30.  

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz 
z wymaganymi załącznikami.  

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach 
www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
www.lgd-srws.pl.  

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków 
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzysze-
nia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie w godz. 7.30 – 15.30  

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 roku 
wynosi 1 516 884,47 zł (słownie zł: jeden milion pięćset szesnaście tys. osiemset osiemdziesiąt czte-
ry i 47/100). 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej udostępnione są na stronie Internetowej www.lgd-
srws.pl oraz do wglądu w siedzibie biura.  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są 
w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 30 74 938.  
 

http://www.klon.org.pl/files/klon.org.pl/public/wydawnictwa_2012/abc_promo_fragment.pdf
http://sklep.ngo.pl/product_info.php?cPath=28&products_id=124
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór wniosków z zakresu „Odnowa 

i rozwój wsi” z następujących typów projektów: 
1. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, 
2. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej, 
3. zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego 

i ich adaptacja na cele publiczne, 
4. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sporto-

we i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem tradycyjnych zawodów. 
 

* 
 

Konkurs „Mój region w Unii Europejskiej” 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza publiczne 
i niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału 
w konkursie „Mój region w Unii Europejskiej”.   

Celem konkursu jest  
 upowszechnienie wśród nauczycieli i młodzieży szkolnej wiedzy na temat istoty i struktury Unii 

Europejskiej, funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2007-2013, 

 popularyzacja wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa 
świętokrzyskiego na temat przedsięwzięć realizowanych w ich regionie, które powstały przy 
udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, inspirowanie uczniów do obywatelskiej ak-
tywności i zainteresowania życiem publicznym; 

 stworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych z możliwością wykorzystania ich na zaję-
ciach szkolnych oraz zajęciach pozalekcyjnych; 

 zachęcenie nauczycieli do wykorzystania multimediów w procesie dydaktycznym. 
Konkurs dotyczy opracowania autorskiego scenariusza lekcji z zakresu edukacji europejskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem informacji nt. korzyści, jakie przynosi realizacja projektów unijnych dla lokal-
nej społeczności.. 

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 29 listopada 2013 r. Prace należy nadsyłać na 
adres: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, z dopiskiem KONKURS „MÓJ REGION 
W UNII EUROPEJSKIEJ”. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kompletu multime-
dialnych geograficznych i historycznych atlasów świata do wykorzystania na lekcjach przyrody, geo-
grafii i historii. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/37711-konkurs-moj-region-w-unii-europejskiej. 
 

* 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Prowadzenie tele-
fonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” oraz „Prowadzenie telefonu 

zaufania dla dzieci i młodzieży” 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na pro-

wadzenie w 2014 roku dwóch telefonów - zaufania dla dzieci i młodzieży oraz interwencyjnego 
w sprawie zaginionych dzieci. Dotacje celowe na ich prowadzenie wynoszą łącznie 260 tys. Zł. Do chwi-
li obecnej, od 2009 roku MSW przekazało łącznie ponad 1,3 mln. zł dotacji na działalność w tym zakre-
sie. Oferty można składać do 9 grudnia. 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/37711-konkurs-moj-region-w-unii-europejskiej
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Organizacja, która wygra konkurs, będzie odpowiedzialna za prowadzenie ogólnopolskiego, 
bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a także za promocję telefonu na terenie całego 
kraju. Konsultanci obsługujący telefon udzielają potrzebującym różnego rodzaju porad, a także rea-
gują w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Łączna kwota dotacji wynosi 150 tys. zł. 

Organizacje pozarządowe mogą także wziąć udział w konkursie na prowadzenie telefonu in-
terwencyjnego, w sprawie zaginionych dzieci. Dotacja na prowadzenie telefonu interwencyjnego 
w sprawie zaginionych dzieci wynosi 110 tys. zł. Zadaniem organizacji, wybranej do prowadzenia 
telefonu w przyszłym roku, będzie realizacja działań poszukiwawczych, rozwijanie współpracy 
z instytucjami zaangażowanymi w poszukiwania dzieci, m.in. z policją. Będzie także zobowiązana do 
udzielenia wsparcia psychologicznego, prawnego oraz socjalnego dziecku i jego rodzinie. Organizacja 
z uzyskanej dotacji może również sfinansować promocję telefonu oraz prowadzić działania informa-
cyjne skierowane do obywateli. 

O dotację z MSW mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty, posiadające do-
świadczenie i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Zwycięzcy konkursu organizowanego 
przez MSW, będą odpowiedzialni za prowadzenie telefonów zaufania oraz interwencyjnego – do 
końca grudnia 2014 r. 

Oferty można składać korespondencyjnie na adres: Departament Nadzoru, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem: „otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” 
( w przypadku oferty dotyczącej telefonu zaufania) lub „otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego pn. Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci” (oferta doty-
cząca telefonu interwencyjnego). Oferty można również składać osobiście, w budynku Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, przy ul. S. Batorego 5, w godz. 8.15-16.00. 

Więcej informacji nt. w/w konkursu, wymogi formalne, kryteria oceny zgłoszonych ofert 
znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: www.msw.gov.pl. 
 

* 
 

Europejskie innowacje społeczne – II edycja 
 

Masz pomysł, jak walczyć z wysokim bezrobociem? Sądzisz, że znasz sposób na poprawę wa-
runków pracy osób, które z powodu swojej płci, wieku, statusu społecznego lub niepełnosprawności 
tkwią na źle opłacanych stanowiskach? Czy wiesz, jak zaoferować nowe możliwości 27 milionom 
Europejczyków, którzy są bez pracy? Jeśli Twoja odpowiedź na te pytania brzmi „Tak”, „Europejskie 
innowacje społeczne” to konkurs dla Ciebie! 

Konkurs organizowany, aby uczcić pamięć Diogo Vasconcelosa, jest dla Europejczyków oka-
zją, by zaproponować nowe sposoby walki z bezrobociem i ograniczenia jego destrukcyjnego wpły-
wu na gospodarkę i społeczeństwo, teraz i w przyszłości. Innowacje społeczne są nie tylko pożądane, 
lecz przede wszystkim konieczne. 

Nie ma znaczenia, czy już znalazł się inwestor, dzięki któremu zrealizujesz swój projekt, czy 
nie. Akademia Innowacji Społecznych może pomóc w realizacji Twojego projektu. W tej edycji kon-
kursu trzy zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 30 tys. euro. 

Ale to nie wszystko. Laureaci pierwszej edycji podkreślają, że konkurs dał im szansę na roz-
winięcie innowacyjnego pomysłu, potwierdził znaczenie ich działań i sprawił, że znalezione przez 
nich rozwiązanie dotarło do większej liczby osób. 

Dobrymi pomysłami trzeba się dzielić z innymi. Jak powiedział jeden z uczestników: Jeśli 
masz dobry pomysł, popracuj nad nim i spróbuj swoich sił. Ty też możesz zostać laureatem konkursu. 
To właśnie Twój pomysł może wygrać. Więcej informacji o konkursie oraz możliwość elektroniczne-
go zgłoszenia, na stronie internetowej: www.ec.europda.eu do 10 grudnia 2013r. 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msw.gov.pl/
http://www.ec.europda.eu/
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Konkurs fotograficzny „ZAGNAŃSK IN BLACK & WHITE” 

 
Punkt Informacji Turystycznej w Samsonowie zaprasza serdecznie wszystkich fotografów – ama-

torów do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą: „ZAGNAŃSK IN BLACK & WHITE”. Konkurs ma 
na celu zachęcenie wszystkich mieszkańców gminy oraz mieszkańców całego regionu do fotografowania 
pięknych zakątków Zagnańska. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Jedynym 
warunkiem jest nadsyłanie zdjęć w kolorach czarno-białych. Tematyka prac obejmuje teren Gminy Za-
gnańsk: krajobrazy naturalne, antropogeniczne, atrakcje, miejsca nieznane, itd. Na fotografiach nie mogą 
pojawić się wizerunki ludzi. Regulamin dostępny jest na www.facebook.com/PITSamsonow, w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Samsonowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnań-
sku. Prace należy przysyłać do 13 grudnia 2013 natomiast rozstrzygnięcie odbędzie się do 18 grudnia 
2013. Zapraszamy do wykonywania zdjęć! Atrakcyjne nagrody czekają! 

Więcej informacji pod numerem telefonu – 667 – 319 – 206 Punkt Informacji Turystycznej 
w Samsonowie (prowadzony przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku). Samso-
nów 33, 26-050 Zagnańsk, tel. (41) 300-37-18 lub tel. (41) 311-31-77, e-mail: informa-
cja.turystyczna@o2.pl. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. 
 

* 
 

Nabór wniosków do programu Europa dla obywateli na lata 2014 – 2020 
 

Komisja Europejska opublikowała Zaproszenie do składania wniosków o dotacje operacyjne 
2014-2017 w ramach programu Europa dla Obywateli. Termin składania aplikacji upływa 20 grudnia 
2013 r. o godz. 12.00. Minimalna kwota dofinansowania to 60 000 EUR, maksymalna zaś 600 000 EUR. 
Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70% całkowitego budżetu. 
Wnioski mogą składać: 
 organizacje badające europejską politykę publiczną (ośrodki analityczne) lub organizacje społe-

czeństwa obywatelskiego, które poprzez swoje stałe i regularnie prowadzone działania, wnoszą 
konkretny wkład w realizację celów programu Europa dla Obywateli, a ponadto spełniają wszyst-
kie następujące wymagania: 
 posiadają osobowość prawną od co najmniej czterech lat, 
 działają na poziomie europejskim, 
 nie są nastawione na zysk, 
 mają siedzibą w jednym z krajów członkowskich UE, krajach EFTA i innych, jeśli podpisały 

one w 2014 roku protokół ustaleń z Komisją Europejską. 
Na rok 2014 zostały przyjęte dwa priorytety tematyczne: 
 Pamięć europejska 
 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie 

Wymagania formalne dot. składanych wniosków są następujące: 
 rejestracja wnioskodawcy na portalu dla uczestników – Uwaga ! Nowość !!! 

(http://ec.europa.eu/education/participants/portal) 
 złożenie aplikacji w jednym z języków urzędowych UE, 
 aplikacja wypełniona na oficjalnym formularzu i podpisana przez prawnego przedstawiciela, 
 dołączenie wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w formularzu wniosku, 
 złożenie aplikacji w terminie do 20 grudnia 2013 r. do godz. 12.00 (w południe czasu brukselskie-

go). 
Zaproszenie do składania wniosków dotyczy wsparcia strukturalnego, czyli dotacji na działal-

ność, dla organizacji dążących do osiągnięcia celów leżących w ogólnym interesie Unii, podniesienia 
świadomości europejskiej (priorytet tematyczny nr 1) lub zachęcania do demokratycznego i obywatel-
skiego uczestnictwa (priorytet tematyczny nr 2). Celem jest współfinansowanie kosztów operacyjnych, 
które umożliwią organizacji niezależne funkcjonowanie i realizację działań przewidzianych w jej rocz-
nym programie prac. Działania te powinny służyć osiąganiu celów statutowych organizacji i przyczyniać 
się do rozwoju i wdrażania jednego lub kilku celów programu Europa dla Obywateli. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/PITSamsonow
mailto:informacja.turystyczna@o2.pl
mailto:informacja.turystyczna@o2.pl
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
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Wsparcie dla organizacji ma formę partnerstw ramowych zawieranych na okres czterech lat 

(2014-2017). Partnerstwa ramowe są mechanizmami współpracy ustanowionymi pomiędzy określoną 
organizacją a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). 

Polską wersję Zaproszenia do składania wniosków znajduje się na stronie: 
http://ec.europa.eu/citizenship/doc/pl_call_for_proposals.doc. Strona źródłowa natomiast w/w kon-
kursu to– http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm. 
 

* 
 

XVII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" 
 
Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organi-

zacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięz-
ców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.  

Ogólnopolski konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce od 1997 roku - to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający 
społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgło-
szenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kie-
rownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie 
www.dobroczyncaroku.pl. 

Kategorie konkursowe: 
 Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa. 
 Strategia społecznego zaangażowania - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama. 
 Wolontariat pracowniczy - - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama. 
 Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza 

się sama. 
 Zaangażowanie lokalne - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Dzia-

łaj Lokalnie. 
Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. 
 

* 
 

Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – konkurs wniosków 2014 
 
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Sys-

temu Edukacji zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspiera-
nie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami 
Polski i Litwy.  

Konkurs przewiduje realizację projektów w ramach dwóch niezależnych formatów: 
 Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej. 
 Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty in-

formacyjne. 
Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych projektów oraz systemem 

dofinansowania. 
Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych prio-

rytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory 
projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne 
współpracy polsko-litewskiej. Rok 2014 zakłada następujące priorytety Funduszu: 
 promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego; 
 włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami; 
 wspólne doświadczenia demokratycznych przemian i dziesięciu lat w UE; 
 promocja przedsiębiorczości i innowacyjności w rozwiązywaniu problemów młodzieży. 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/doc/pl_call_for_proposals.doc
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dobroczyncaroku.pl
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Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – 
uczestnicy projektów. Fundusz może jednak finansować tylko projekty, których wnioskodawcami są 
podmioty posiadające osobowość prawną. Zgodnie z regulaminem Wnioskodawcami mogą zostać: 
„osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej 
mogą to być instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe, z wyłączeniem podmio-
tów komercyjnych nastawionych na zysk.  

W przypadku szkół publicznych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowość praw-
ną, a których organami prowadzącymi są jednostki samorządu terytorialnego, ważne jest aby organ 
wiedział o staraniach się instytucji mu podległej o dofinansowanie z Funduszu oraz aby we wniosku 
odnotować fakt posiadania organu prowadzącego (część II wniosku). Jak wynika z interpretacji Mini-
sterstwa Finansów - wszystkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, które nie posiadają 
osobowości prawnej (m. in. szkoły publiczne, centra kultury i inne, dla których organem prowadzącym 
są jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli) nie mają prawa otrzymywania bezpośred-
nio na swoje konta, ani także samodzielnego ubiegania się o środki finansowe.  
W przypadku Formatu 1 - uczestnikami wymiany młodzieżowej mogą być młodzi ludzie w wieku 13-30 
lat oraz osoby pracujące z młodzieżą (w charakterze opiekunów), które legalnie mieszkają na terenie 
Polski lub Litwy. Ze względu na dolną granicę wieku uczestników, przewiduje się udział osób powyżej 
30. roku życia w roli opiekuna bądź lidera. 
W Formacie 2 zaś - uczestnikami projektów mogą być osoby w wieku 13-30 lat, projekt może być zrea-
lizowany także tylko przez  pracowników młodzieżowych. 

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie on-line oraz w wersji papierowej (druko-
wanej z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby. 

System on-line zostanie uruchomiony w terminie do 18 listopada. Wzory formularzy do-
stępne są formie pdf. w dziale pliki.  Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następu-
jące dokumenty potwierdzające status prawny: 
 w przypadku organizacji pozarządowych: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS oraz oświad-

czenie NIP; 
 w przypadku instytucji publicznych: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny 

dokument odnoszący się do danej instytucji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnio-
nej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut oraz oświadczenie NIP 
wnioskodawcy oraz ewentualnie organu prowadzącego, jeżeli występuje. 

Każdy wniosek musi zostać przesłany poprzez system on-line oraz w wersji papierowej (drukowanej 
z systemu), podpisanej przez odpowiednie osoby do dnia 17 stycznia 2014 r. : Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43 ,00-551 Warszawa, z dopiskiem PLFWM 2014. Więcej informacji 
o zasadach konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.plf.org.pl. 
 

* 
 

Nabór wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
 
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” działająca na terenie województwa świętokrzyskiego, 

w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie 
pomocy na operację w zakresie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”.  

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowa-
dzące działalność na obszarze Lokalnej Grypy Działania tj. gmin: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalb-
mierz, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, do 27 listopada b.r. Więcej informacji o raz niezbęd-
ne dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.perlyponidzia.pl. 
 

* 
 
 

http://www.plf.org.pl/zloz-wniosek
http://www.plf.org.pl/zloz-wniosek
http://www.plf.org.pl/pliki
http://www.plf.org.pl/pliki
http://www.plf.org.pl/zloz-wniosek
http://www.plf.org.pl/
http://www.perlyponidzia.pl/
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