
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Zaproszenie na szkolenie 

„Przywództwo w grupie” – 
SRWS. 

2. Szkolenie „Metody rozwią-
zywania konfliktów”. 

3. Wystawa fotografii „Ludzie 
z Kapitałem 2007-2013”. 

4. Kompleksowa oferta bez-
płatnych szkoleń i doradz-
twa specjalistycznego. 

5. Praca wakacyjna w Niem-
czech w 2014 roku. 

6. Szkolenie „Prowadzenie 
Treningu Kontroli Złości 
dla dzieci i młodzieży”. 

7. Projekt „Animacja Pracy” 
dla osób bezrobotnych. 

8. Akademia Przewodnicka 
„Via Jagiellonica” po dere-
gulacji. 
 

1. Nabór wniosków z zakresu 
„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” – SRWS. 

2. Nabór wniosków z zakresu 
„Małe projekty” – SRWS. 

3. III edycja konkursu granto-
wego „Wsparcie Demokracji”. 

4. Konkurs pt. „Wzmocnienie 
uczestników dialogu społecz-
nego”. 

5. Nabór wniosków o dofinan-
sowanie uczestnictwa w tar-
gach Hannover Messe 2014. 

6. Konkurs „Lider Aktywności 
Obywatelskiej”. 

7. Konkurs grantowy w pro-
gramie wolontariat rodzinny. 

8. Nabór wniosków na „Wizyty 
Przygotowawcze” w ramach 
Funduszu Stypendialnego i 
Szkoleniowego.  

9. Nabór przedszkoli do projek-
tu „Dzieciństwo bez próchni-
cy”. 

Zaproszenie na szkolenie „Przywództwo w grupie” 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

PRZYWÓDZTWO W GRUPIE 

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 

7-8 stycznia 2014 r. 

w  

Posiadłości Agroturystycznej „Leśny Dworek” 

Cisów 102a 

26-021 Daleszyce 

 

 

Trener prowadzący: Elwira Cebo – studia magisterskie na Wydziale Psy-

chologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fossil Ridge 

High School – American Public High School 

w Texasie, USA; trener w firmach tj: Immoqee (War-

szawa), Avenchansen  (Kraków), Profil – Solution 

(Warszawa), Professional Language Company  (War-

szawa), Professional Business Law Medicine. 

 

7 stycznia 2014 (wtorek) 

0930-1100 Cele i program szkolenia. Wprowadzenie do tematu szkolenia 

„Przywództwo w grupie”. 

1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300 Tworzenie siły zespołu. Komunikacja w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530  Analiza transakcyjna i jej wpływ na sposób zarzadzania. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1600-1730 Expose szefa. Budowanie misji i wizji. 
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8 stycznia 2014 (środa) 

0930-1100 Przywództwo sytuacyjne Blancherda. Motywacja i motywowanie pracowników. 
1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Przywództwo sytuacyjne. Znaczenie informacji zwrotnej w motywowaniu zespołu. 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530 Trudne decyzje odpowiedzialnego przywódcy. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1630-1730  Implementacja. Podsumowanie szkolenia – refleksje, wnioski, przemyślenia. 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy 
z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 02.01.2014 r. do godziny 10:00. 
 

karta zgłoszeniowa 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 
 
 

* 
 

Szkolenie „Metody rozwiązywania konfliktów” 
 
W dniach 9-10 grudnia br., w Hotelu „GROMADA” w Cedzynie odbyło się kolejne szkolenie 

„Metody rozwiązywania konfliktów”, realizowane w ramach projektu „Wsparcie sieci lokalnych grup 
działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom problemu konfliktu i podstawowych po-
jęć z nim związanych, jak również określenie podłoża konfliktu, jego przebiegu oraz faz. Istotny ele-
ment szkolenia stanowiła także, komunikacja w konflikcie, ściślej efektywna komunikacja w sytua-
cjach konfliktu, który jest w świecie zjawiskiem wszechobecnym. Omówione zostały płaszczyzny 
komunikatu wg. Shulza von Thuna, a także przedstawiona analiza transakcyjna jako metoda radzenia 
sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczestnicy mieli ponadto możliwość diagnozy własnego stylu re-
akcji na konflikt w oparciu o poznane style reakcji w w/w sytuacji wg modelu osobowościowego. 

Podczas zajęć poruszony został problem, z którym borykamy się w codziennej pracy, jakim 
jest konflikt w organizacji. Przedstawione zostały metody zarzadzania konfliktem, oraz pozytywne i 
negatywne skutki konfliktu. Ukazano również znaczenie negocjacji, mediacji i arbitrażu jako sposo-
bów rozwiązywania konfliktów. Zajęcia miały formę warsztatów, z licznymi przykładami i ćwicze-
niami, co pozwoliło zainteresować i zaangażować uczestników pobudzając ich do dyskusji. 

Było to szóste i przedostatnie już szkolenie z I modułu. Przypominamy wszystkim uczestni-
kom, którzy rozpoczęli szkolenia w I lub II cyklu, że w tym roku będą mieli ostatnią szansę na ukoń-
czenie pełnego cyklu poprzez uczestnictwo w szkoleniach, w których do tej pory jeszcze nie brali 
udziału. 

 
* 
 
 
 
 

file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/03-04.09.2013/biuro@swietoktzyskielgd.pl%20
../../Szkolenia/2013-2014/2014.01.07-08/131204_ELIK_karta_zgloszeniowa.doc
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Wystawa fotografii „Ludzie z Kapitałem 2007 – 2013” 
 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego zaprasza na wystawę fotografii poświęconych 

świętokrzyskim projektom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zdjęcia można oglądać do 27 
grudnia 2013 r. w kieleckiej Galerii „Korona”. 

Już ponad 250 tysięcy mieszkańców województwa świętokrzyskiego wzięło udział 
w projektach, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oznacza to, że co 
piąta osoba z naszego regionu skorzystała z pomocy POKL. Program wspierał edukację dzieci 
i młodzieży, rynek pracy, kształcenie dorosłych oraz walkę z wykluczeniem społecznym. 

Przygotowana przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wystawa prezentuje kil-
kanaście spośród ponad 2000 projektów PO KL, zrealizowanych w latach 2007 – 2013 w regionie 
świętokrzyskim. Za każdym z tych przedsięwzięć kryją się konkretni ludzie, ich potrzeby, życiowe 
pasje, problemy i wielki wysiłek, włożony w realizację projektów. 

 
* 
 

Kompleksowa oferta bezpłatnych szkoleń i doradztwa specjalistycznego 
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opatowie zaprasza do korzystania 

z kompleksowej oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa specjalistycznego, przygotowującego do 
odpowiedniego wykorzystania planowanych środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020, z przeznaczeniem na rozwój ekonomii społecznej. 

W/w Ośrodek prowadzi następujące szkolenia: 
 prowadzenie działalności w sferze Ekonomii Społecznej, uwarunkowania prawne, 
 zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju 

Przedsiębiorstw Społecznych, 
 zarządzanie organizacją, 
 strategia rozwoju Przedsiębiorstwa Społecznego, biznes plan, 
 zarządzanie sprzedażą i marketingiem, 
 źródła finansowania działalności gospodarczej, m.in. pożyczek w ramach Działania 1.4 Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 zamówienia Publiczne, 
 księgowość i rachunkowość w Podmiocie Ekonomii Społecznej, 
 zarządzanie rozwojem pracowników w Podmiocie Ekonomii Społecznej, zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych, uwarunkowania potrzeb kobiet i mężczyzn, 
 ZUS i Kadry w Podmiocie Ekonomii Społecznej, 
 pomoc publiczna. 

Szkolenia prowadzone są przez praktyków specjalizujących się w dziedzinie ekonomii spo-
łecznej, znających problematykę związaną z działalnością społeczną. Szkolenia obywać się będą w 
Zespole Pałacowym w Kurozwękach. Organizatorzy zapewniają: materiały 
we  i promocyjne, obiad i przerwy kawowe, nie pokrywają kosztu dojazdu na szkolenie. Każdy z 
uczestniczących otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. 

Usługi specjalistyczne oferowane przez OWES Opatów są następujące: 
1. Prawne:  

 udzielanie porad prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 
 pomoc prawną przy postępowaniu rejestracyjnym (aktualizacja wpisów w KRS), 
 opracowanie lub opiniowanie wniosku o status organizacji pożytku publicznego, 
 przygotowanie ofert przetargowych, zapytań ofertowych, ubieganie się o pozwolenia, 
 porady prawne w zakresie działania PES. 

2. Księgowe:  
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 pomoc w przygotowaniu pism, wniosków i wyjaśnień do Urzędu Skarbowego, ZUS, JST itp., 
 pomoc w rozliczeniach podatkowych (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości, inne opłaty i 

podatki) i w rozliczeniach ubezpieczonych ze szczególnym uwzględnieniem ZUS. 
3. Marketingowe m.in. zaprojektowanie strony internetowej, ulotki jak również strategii wykreo-

wania marki czy tez opracowanie systemu identyfikacji wizualnej. 
4. Biznesowe:  

 doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (w tym 
w szczególności zwrotnych instrumentów finansowych, np. w postaci preferencyjnych po-
życzek w ramach Działania 1.4 POKL), 

 ustalenie polityki rachunkowości, 
 weryfikację prowadzonej dokumentacji księgowej, 
 pomoc w przygotowaniu biznes planu i analizy finansowej, 
 planowanie strategiczne i organizacyjne, 
 zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo personalne, 
 kontrola kosztów i innych zagadnień finansowych, 
 planowanie, organizacja pracy, efektywność zarządzania. 
W szkoleniach oraz w/w specjalistycznych usługach doradczych oferowanych przez OWES w 

Opatowie uczestniczyć mogą: 
 spółdzielnie socjalne, 
 spółdzielnie pracy, 
 organizacje pozarządowe pożytku publicznego, 
 spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 
 kluby integracji społecznej, 
 centra integracji społecznej, 
 zakłady aktywności zawodowej, 
 spółki non-profit. 

W/w podmioty powinny mieć siedzibę na terenie powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i 
staszowskiego woj. świętokrzyskiego. Każdej organizacji, która będzie chciała uczestniczyć w działa-
niach OWES zostanie przydzielony opiekun. Zadaniem opiekuna będzie  dobór najlepszej ścieżki wspar-
cia oraz informowanie o terminach szkoleń i organizowanie spotkania z doradcami. 

Rekrutacja trwa do 31.12.2013r., przy czym pierwsze szkolenie odbędzie się w styczniu roku 
2014.Z usług doradczych skorzystać będzie można już w grudniu 2013. Liczba miejsc ograniczona. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać kartę zgłoszeniową do Punktu Informacyjno - Do-
radczego w Opatowie ul. T. Kościuszki 10, e-mail: info-opatow@owes-swietokrzyskie.pl ; fax. 15 832 04 
68 

Informacje o projekcie i działaniach dostępne są w w/w Punkcie Informacyjno – Doradczym, 
pod w/w adresem e – mailowym oraz na stronie internetowej: www.owes-swietokrzyskie.pl. 
 

* 
 

Praca wakacyjna w Niemczech w 2014 roku 
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach stwarza możliwość wakacyjnego zatrudnienia 

w Niemczech w roku 2014. Dla województwa świętokrzyskiego przyznany został limit 20 miejsc. 
O wakacyjne zatrudnienie u pracodawców niemieckich mogą ubiegać się: 
 studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o 

wpisie na listę studentów (jeden z druków wydawanych dla osób zainteresowanych ofertą) będą 
mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2014 r., 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie 
ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli potwier-
dzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2014 r.,  

 w wieku od 18 lat do 35 lat, 
 posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3 – 

letni okres nauki języka niemieckiego), 
 
 

mailto:info-opatow@owes-swietokrzyskie.pl
http://www.owes-swietokrzyskie.pl/
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  deklarujący gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie wakacji. 
Zaznacza się, iż nie będą akceptowane podania studentów / uczniów, którzy mają życzenia, co do 
lokalizacji miejsca pracy. 

Osoby spełniające powyższe kryteria powinny zgłaszać się osobiście do Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, parter, pokój 9 w godzinach 7.30 – 15.30 celem 
zapoznania się ze szczegółowymi warunkami oferty oraz pobrania druków zgłoszeń. Nie-
przekraczalny termin dostarczenia wypełnionych dokumentów do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy upływa 3 stycznia 2014 r. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych waka-
cyjnym zatrudnieniem, niż przyznana dla naszego województwa liczba miejsc, zostanie 
przeprowadzone publiczne losowanie w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, 
celem wyłonienia listy podstawowej i rezerwowej. Informacje dotyczące terminu losowania 
zostaną zamieszczone w terminie późniejszym na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
www.wup.kielce.pl  

Komplet wymaganych dokumentów stanowią: 
 1 egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" z 

pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnio-
nej; 

 2 egzemplarze podania „Bewerbung 2014” wypełnione pismem drukowanym w języku nie-
mieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań; 

 1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego  "Bescheini-
gung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela ję-
zyka niemieckiego; 

 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą; 

 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz 
z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków za-
trudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für 
ausländische Studenten, Stand: November  2013”.  

 Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć 
kopię prawa jazdy. 
Nie będą akceptowane: 

 dokumenty bez stempla uczelni/szkoły, 
 dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły, 
 dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem 

uczelni/szkoły, 
 dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem, 
 dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej. 

Poniżej oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się niezbędne 
dokumenty do pobrania: 
Bewerbung_2014 
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami pracy - 2014 
Zaświadczenie o wpisie na listę studentów 
Zaświadczenie o znajomości niemieckiego 2014 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

* 
 

Szkolenie „Prowadzenie Treningu Kontroli Złości dla dzieci i młodzieży” 
 
Stowarzyszenie Autyzm z Sukcesem zaprasza na kolejną edycję bardzo popularnego szkole-

nia "Prowadzenie Treningu Kontroli Złości", które odbędzie się w dniach 8-9 marca 2014 w Kielcach. 
Szkolenie jest skierowane do pedagogów, psychologów, terapeutów, studentów, nauczycieli i wy-
chowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, członków organizacji i  stowarzyszeń, oraz 
wszystkich zainteresowanych. Udział w zajęciach jest płatny. Głównym celem szkolenia jest pokaza-
nie jak skutecznie pracować z dzieckiem agresywnym i  przejawiającym trudne zachowania w domu, 
w szkole, w przedszkolu.  
 

http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/aktualnosci/2013_12_09_praca_wakacyjna/Bewerbung_2014.pdf
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/aktualnosci/2013_12_09_praca_wakacyjna/Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_warunkami_pracy_-_2014.doc
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/aktualnosci/2013_12_09_praca_wakacyjna/Zaswiadczenie_o_wpisie_na_liste_studentow.pdf
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/aktualnosci/2013_12_09_praca_wakacyjna/Zaswiadczenie_o_znajomosci_niemieckiego_2014.pdf
http://www.wup.kielce.pl/images/stories/aktualnosci/2013_12_09_praca_wakacyjna/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc
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Szkolenie zakończone jest certyfikatem uprawniającym do prowadzenia treningów w szkołach, 
przedszkolach i placówkach oświatowych.  

Koszt szkolenia wynosi 200 zł przy wpłaci do 10 lutego. KONTAKT: 22 251 69 25 w godzinach 
9:00 – 17:00 / 696 806 539 / 509 585 619 / sukces.sukces@gmail.com. 

 
* 
 

Projekt „Animacja Pracy” dla osób bezrobotnych 
 

Projekt skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w  Kielcach, zamieszkałych na terenie gminy: GÓRNO, DALESZYCE, PIERZCHNICA.  
 Zachęcamy do udziału w Projekcie „Animacja Pracy” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Kielcach trwającym do grudnia 2014 roku. Projekt ma za zadanie przede wszystkim: odkryć własne 
problemy, wątpliwości i pragnienia, rozbudzić potrzebę samokształcenia, ułatwić aktywny udział w życiu 
społecznym, zapewnić poczucie bezpieczeństwa i pobudzić do rozwoju osobistego, kreatywności oraz 
aktywności w dążeniu do zaspokajania własnych potrzeb życiowych. Po zakończeniu projektu osoby 
biorące udział będą miały możliwość podjęcia pracy. 

Organizatorzy oferują:  
 udział w zajęciach z Animatorem pracy, który będzie współpracować z  bezrobotnym i z całą jego 

rodziną, ułatwiając jej reintegrację społeczną oraz powrót na rynek pracy, 
 konsultacje z  doradzą zawodowym, 
 bezpłatne szkolenia oraz staże. 

W ramach projektu zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże oraz stypendium szkole-
niowe i stypendium stażowe. 

Organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, tel. 41 367-16-14, Biuro 
Animacji w Daleszycach tel. 41 394-80-23, Biuro Animacji w Pierzchnicy tel. 41 350-18-86. Więcej infor-
macji. 
 

* 
 

Akademia Przewodnicka „Via Jagiellonica” po deregulacji 
 
Od 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie tzw. deregulacja w zakresie wykonywania zawodu prze-

wodnika turystycznego. Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” oraz Fundacja „Via Jagiellonica” już 
oferują nowy system szkoleń przewodnickich, dostosowany do obowiązujących zmian. Jej przedstawicie-
le zapowiadają rewolucję zarówno w programach kształcenia, jak i  sposobie egzaminowania zaintere-
sowanych. 

Do końca  roku odpłatne usługi przewodnickie realizować mogą jedynie przewodnicy posiadający 
uprawnienia, których zdobycie wymagało zaliczenia szkolenia oraz zdania egzaminu państwowego. Od 
nowego roku przewodnikiem będzie mógł być niemal każdy. „Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmia-
nie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów” wskazuje tylko trzy warunki: ukończenie 18 
lat, niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań prze-
wodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiadanie wykształcenia średniego.  

W ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego obejmującego trasę Kraków–
Lublin–Wilno, uruchomiono Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w  Lublinie, prowadzące 
m.in. Akademię Przewodnicką. W jej ramach Organizacja przeprowadziła dotychczas trzy bezpłatne 
szkolenia a w 2014 roku paluje kolejne. Po pierwsze będą to szkolenia przewodnickie na poszczególne 
miasta i gminy, których samorządy przynależą do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” i zdecy-
dowały się na współudział w budowie konkretnych Parków tematycznych „Via Jagiellonica”. Dotyczy to: 
Koszyc (w województwie małopolskim), Opatowca, Nowego Korczyna, Stopnicy i Koprzywnicy (w woje-
wództwie świętokrzyskim), Annopola, Gościeradowa, Bełżyc, Lublina i Piszczaca (w województwie lubel-
skim) oraz Bielska Podlaskiego (w województwie podlaskim). Jako drugi etap planowane jest również 
szkolenie na cały „Szlak Jagielloński” Kraków–Lublin–Wilno, dla przewodników w granicach Polski a pi-
lotów na Białoruś i Litwę. 
 

mailto:sukces.sukces@gmail.com
http://www.gorno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&menu=4&artykul=1876&akcja=artykul
http://www.gorno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=4&menu=4&artykul=1876&akcja=artykul
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W podanych szkoleniach będą mogły wziąć udział osoby zameldowane lub zamieszkałe na tere-

nie gmin przynależących do Organizacji. W ramach Akademii Przewodnickiej zapowiedziane zostały 
również otwarte, odpłatne szkolenia, realizowane dla odróżnienia przez Fundację „Via Jagiellonica”. 
Więcej informacji www.szlakjagiellonski.pl  

 
* 
 

Nabór wniosków i inne konkursy 
 

Nabór wniosków z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – SRWS 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje  
z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

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 Ob-

szarów 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 13.12.2013 r. do 10.01.2014 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, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania - Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej www.lgd-srws.pl. 

Kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Sto-
warzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie 
w godz. 7.30 – 15.30 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” w 2013 roku wynosi 670 532,46 zł (słownie zł: sześćset siedemdziesiąt tys. pięćset trzydzieści 
dwa i 46/100). 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD Stowa-
rzyszenia 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. 

Komplet dokumentów, niezbędnych załączników i akty prawne znajdą państwo na stronie: 
http://www.arimr.gov.pl/?id=1464 oraz na stronie internetowej: www.lgd-srws.pl w zakładce Konkur-
sy/Ogłoszenia o konkursach. 

 
* 
 

 
 

http://www.szlakjagiellonski.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.prow.sbrr.pl/
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.arimr.gov.pl/?id=1464
http://www.lgd-srws.pl/
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Nabór Wniosków z zakresu „Małe projekty” – SRWŚ 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje  
z zakresu „Małe projekty” 

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 Ob-

szarów 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 13.12.2013 r. do 10.01.2014 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 „Małe projekty” są udostępnione na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwo-
ju Wsi Świętokrzyskiej oraz do wglądu w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rakowska 5 w Łagowie 
w godz. 7.30 – 15.30 

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w 2013 roku wynosi 
738 030,94 zł (słownie zł: siedemset trzydzieści osiem tys. trzydzieści i 94/100). 

  
Ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dofinan-

sowanie otrzymują tylko te operacje, które w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymują ze 
wszystkich kryteriów co najmniej 40% sumy punktów możliwych do otrzymania ze wszystkich kryte-
riów poza kryterium „Wpływ realizacji operacji na osiągnięcie wskaźników produktu Lokalnej Strategii 
Rozwoju”. 

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

  
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza nabór wniosków z zakresu „Małe projek-

ty” z następujących typów projektów: 
Przedsięwzięcie I Krajobraz wsi świętokrzyskiej: 

1. budowy, odbudowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją, zagospodarowanie lub 
oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej m.in. szlaków turystycz-
nych, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego 
i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek  spacerowych i dydaktycznych, 

2. promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego 
dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczegól-
nymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. 

Przedsięwzięcie II Zabytki wsi świętokrzyskiej: 
1. przygotowania i wydania folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych doty-

czących obszaru LSR, 
 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.prow.sbrr.pl/
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.lgd-srws.pl/
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2. przygotowania lub zmodernizowanie stron Internetowych promujących region, związanych 
tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR. 

Przedsięwzięcie III Wieś świętokrzyska tętniąca życiem społeczno kulturalnym: 
1. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych służących podnie-

sieniu aktywności społecznej mieszkańców, 
2. organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych 

z promocją walorów LSR. 
Przedsięwzięcie IV Wieś świętokrzyska aktywna gospodarczo: 

1. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych służących podnie-
sieniu aktywności gospodarczej mieszkańców; 

2. inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzenia na rynek produktów i usług ba-
zujących na lokalnych zasobach,  tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzic-
twie, w tym kulturowym, historycznym i przyrodniczym zwanych dalej "produktami lub 
usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez: 
 udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, 
 promocję produktów lub usług lokalnych, 
 uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemie jakości, 
 budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzy-

stywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, 
 badanie rynku produktów lub usług lokalnych, 

3. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi 
w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. 

Przedsięwzięcie V Kraina Sacrum i Profanum 
1. wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne z wyłączeniem hoteli, 

moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej. 
Niezbędne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: 

www.lgd-srws.pl, w zakładce Konkursy/Ogłoszenia o konkursach. 
 

* 
 

III edycja konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza III już edycje konkursu grantowego 

„Wsparcie Demokracji”. Konkurs ten jest częścią programu "Wsparcie Demokracji", którego celem 
jest rozwój demokracji, w szczególności demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw 
człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD a jednocze-
śnie określonych w raporcie „Freedom in the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” 
lub „bez wolności”. 

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w 
drodze konkursu grantowego wynosi 4.200 tys. zł. 

W ramach konkursu planuje się dofinansowanie projektów na rzecz następujących krajów: 
 Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina  

(co najmniej 70% środków przeznaczonych na konkurs grantowy); 
 Tadżykistan, Tunezja. 

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizo-
wane na terenie Polski. 

Poniżej zamieszczone zostały następujące priorytety tematyczne konkursu: 
A. Wolności obywatelskie w państwie prawa 

A1. wzmacnianie praworządności, wsparcie inicjatyw obywatelskich, współpraca instytucji 
państwowych i obywatelskich we wdrażaniu dobrych praktyk funkcjonowania instytucji 
publicznych; 

A2. poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi nie-
zależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;  

A3. wsparcie dla osób/organizacji represjonowanych politycznie, wsparcie działalności monito-
ringowej i rzeczniczej organizacji broniących praw człowieka; 

 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.lgd-srws.pl/
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013
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A4. uczciwe wybory, działania zwiększające przejrzystość procedur i praktyki wyborczej. 

B. Wsparcie młodych liderów transformacji i demokracji 
B1. zwiększenie udziału młodzieży w transformacji systemowej, kształtowanie instytucji demo-

kratycznych, kultury demokratycznej i postaw obywatelskich wśród młodzieży, edukacja 
obywatelska; 

B2. wsparcie liderów transformacji systemowej. 
C. Wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego 

C1. wzmacnianie samorządności i demokracji lokalnej, dobrego zarządzania w administracji lokal-
nej, mechanizmów dialogu społecznego i konsultacji społecznych; 

C2. wsparcie działań organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego, think-tanków, niezależnych związków zawodowych, niezależnych mediów, 
zwłaszcza obywatelskich. 

O granty mogą ubiegać się: 
 - zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia i fundacje, 
 - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 

Projekty powinny być realizowane w ścisłej współpracy z partnerem/partnerami z krajów, do 
których są adresowane. W konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości: 
 małe granty: wysokość dofinansowania 40-70 tys. zł. Aplikować mogą wnioskodawcy mający do-

świadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się wymienionych na aktualnie ob-
owiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC OECD i/lub własne doświadczenia 
transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich. 

 duże granty: wysokość dofinansowania 100-300 tys. zł. Aplikować mogą wnioskodawcy mający 
udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach rozwijających się 
wymienionych na aktualnie obowiązującej liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej DAC 
OECD a jednocześnie mający w okresie 2010-2013 doświadczenie w gospodarowaniu środkami 
publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzo-
wego. 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w konkursie może złożyć nie więcej niż: 
 jeden wniosek o dofinansowanie w wysokości 40-70 tys. zł (mały grant), 
 dwa wnioski o dofinansowanie w wysokości 100-300 tys. zł (duże granty), w tym nie więcej niż 

jeden wniosek zawierający moduł do realizacji w roku 2015. 
Termin składania wniosków mija 23 grudnia 2013 r. Wniosek należy wypełnić on-line 

w generatorze wniosków na stronie: formularze2014.solidarityfund.pl. Dodatkowe informacje doty-
czące konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2014" można uzyskać: pod numerem tel. +48 22 
290 66 22 wewn. 20 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00 do 23 XII 2013) oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl. 
 

* 
 

Konkurs pt. "Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego" 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego ogłasza konkurs otwarty pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składa-
nie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Roz-
wój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” po-
przez: 

 wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, 
 usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie 

programów rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyj-
nych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, 

http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf
https://formularze2014.solidarityfund.pl/
mailto:granty@solidarityfund.pl
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 wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i 

uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną. 
Wnioski będą przyjmowane od dnia 28 grudnia 2012 r. do wyczerpania alokacji. 

O dofinansowanie mogą występować reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezen-
tatywne organizacje pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. 
nr 100 poz. 1080 z późn. zm.), będące członkiem Trójstronnej Komisji ds.  Społeczno-Gospodarczych). 

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. 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 14 
000 000,00 zł. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, pod numerami telefonu: (22) 461 63 66, (22) 461 63 56 oraz (22) 461 63 63. Więcej 
informacji, dokumenty i wytyczne do dofinansowania dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej. 
 

* 
 

Nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w targach Hannover 
Messe 2014 

 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłasza nabór wniosków przedsię-

biorców z Polski Wschodniej o dofinansowanie uczestnictwa w targach Hannover Messe 2014 w Ha-
nowerze, planowanym w terminie 7-11 kwietnia 2014 r. 

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący dzia-
łalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5  województw Polski 
Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sek-
torze maszynowym, metalowym, energetycznym, technologii IT dla produkcji przemysłowej lub po-
krewnym zgodnym z profilem targów zgodnie z  Regulaminem uczestnictwa w Wyjeździe. 
 Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw. 
 Termin nadsyłania wniosków: 31 grudnia 2013 r. 

Wnioski w oryginale wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać listownie 
lub przesyłką kurierską pod adresem: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., ul. 
Bagatela 12, 00-585 Warszawa, aleksandra.bigda@paiz.gov.pl, tel. 22 334 98 97 wraz z dopiskiem: 
BPW - Hannover Messe 2014. 

Wszelkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem naboru dostępne są na stronie Pol-
skiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.  
 

* 
 

Konkurs „Lider Aktywności Obywatelskiej” 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej reprezentowana przez Świętokrzyskie Centrum Fun-

dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w II edycji Konkursu „Lider Aktywności 
Obywatelskiej". Partnerem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie, zaś jego celem jest wyłonie-
nie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie aktywności obywatelskiej na rzecz społeczności lokal-
nej w województwie świętokrzyskim. 

Do Konkursu można zgłaszać: osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje lub organizacje poza-
rządowe, wydarzenia lub inicjatywy, które są przejawem dobrych praktyk aktywności obywatelskiej 
na rzecz społeczności lokalnej w województwie świętokrzyskim. Zgłoszenia uczestnika do Konkursu 
może dokonać grupa minimum 5 osób z wyłączeniem zgłaszanego podmiotu. 

.  

http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/dokumenty/dokumentacja-konkursowa/
mailto:aleksandra.bigda@paiz.gov.pl
http://www.paiz.gov.pl/20131206/Nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_uczestnictwa_w_targach_Hannover_Messe_2014
http://www.paiz.gov.pl/20131206/Nabor_wnioskow_o_dofinansowanie_uczestnictwa_w_targach_Hannover_Messe_2014
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  Kapituła Konkursu w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora, Partnera Konkursu 
oraz regionalne autorytety dokona wyboru pięciu finalistów, z których wybierze zwycięzcę. Finaliści 
oraz wyróżnione podmioty będą mogły posługiwać się tytułem „Lider Aktywności Obywatelskiej" 
oraz „Nominowany do Lidera Aktywności Obywatelskiej". 

Ponadto finaliści otrzymają pamiątkowe grawertony. Ogłoszenie wyników Konkursu i wrę-
czenie nagród nastąpi podczas uroczystej konferencji zorganizowanej w terminie do dnia 31.01.2014 
r. 

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu oraz w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Fun-
dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Żelazna 22 w Kielcach. Regulamin konkursu, formularz zgło-
szeniowy oraz oświadczenie uczestnika dostępne sa na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl. 
Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Regionalnie z pasją" współfinansowanego przez 
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 10 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 
r. w Świętokrzyskim Centrum FRDL ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce. 
 

* 
 

Konkurs grantowy w programie wolontariat rodzinny 
 

Fundacja PZU oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w konkursie 
grantowym poprzez zgłaszanie swoich autorskich projektów wolontariatu rodzinnego. 

Wolontariat rodzinny jest szczególną formą pomocy, gdyż pozwala członkom rodziny na zbu-
dowanie szczególnego rodzaju więzi opartych na wsparciu, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Korzyści 
jest więcej. Wolontariat rodzinny nie stawia wolontariuszy przed trudnym wyborem – społeczne za-
angażowanie czy rodzina – ponieważ łączy te dwie sfery. Co ważne, ten typ wolontariatu daje możli-
wość tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży oraz buduje kręgosłup moralny mło-
dych ludzi. Na dodatek nie trzeba mieć wyjątkowych umiejętności ani być specjalistą w jakiejś dzie-
dzinie – wystarczy chęć, by pomagać innym, a przy tym spędzić czas wspólnie z rodziną. Większość z 
nas po cichu wierzy, że czyniąc dobro, można liczyć na to, że prędzej czy później ono do nas powróci. 
Wolontariat rodzinny to szansa – na zbudowanie relacji z naszymi bliskimi, na czerpanie radości z 
działania na rzecz innych, oraz na wartościowe spędzenie wspólnych chwil. 

Program „Wolontariat Rodzinny” to oferta dla organizacji pozarządowych (w tym Ośrodków 
"Działaj Lokalnie" i ich beneficjentów) oraz instytucji takich jak szkoły, biblioteki, domy kultury czy 
ośrodki pomocy społecznej, które mogą wziąć udział w konkursie na realizację autorskiego projektu 
wolontariatu rodzinnego. Nagrodą jest grant na przeprowadzenie zaplanowanych działań, w których 
uczestniczyć będą rodziny wolontariuszy. Aby zgłosić się do konkursu wystarczy znaleźć minimum 3 
rodziny, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, a następnie wypełnić prosty formu-
larz dostępny na stronie: www.wolontariatrodzinny.pl, gdzie znajdują się obszerne informacje nt. 
konkursu, oraz niezbędne dokumenty: regulamin konkursu i wzór wniosku konkursowego. Termin 
składania wniosków upływa 15 stycznia 2014 roku. Na zwycięzców czeka 18 nagród! 
 

* 
 

Nabór wniosków na „Wizyty Przygotowawcze" w ramach Funduszu Stypendial-
nego i Szkoleniowego 

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze, 
czyli krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych korzystających z  dofinansowania z fun-
duszy norweskich i EOG lub potencjalnych beneficjentów. 

Celem wizyt musi być: 
 nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami; 
 podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych; 
 przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu; 
 wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypen-

dialnego i Szkoleniowego lub z innych programów. 
 ;  

http://www.sejmik.kielce.pl/
http://www.wolontariatrodzinny.pl/formularz
http://www.wolontariatrodzinny.pl/formularz
http://www.wolontariatrodzinny.pl/
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O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak: 
szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);  

 szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne); 
 publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. 
 instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego 

stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe). 
Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Is-

landii lub Liechtensteinu. Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć 
się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014 r.  

Całkowita alokacja (środki z funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014 wraz 
z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 177 284 euro. Nabór prowadzony jest w trybie on-going co 
oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomen-
dowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. 

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą. Na-
bór projektów odbywa się w okresie od 4 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r., do godz. 16.00. Termin 
końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej jak i do 
wersji elektronicznej, składanej za pośrednictwem generatora wniosków. Więcej informacji na stro-
nie www.fss.org.pl  
 

* 
 

Nabór przedszkoli do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy" 
 
Do końca marca przyszłego roku przedszkola z terenu całego kraju mogą zgłaszać się do 

udziału w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Placówki, które prześlą formularz zgłoszeniowy, 
będą mogły wziąć udział w projekcie na jeden z dwóch sposobów. 

W ramach edukacji bezpośredniej, edukatorzy poprowadzą w przedszkolach zajęcia dla dzieci 
demonstrując, w jaki sposób prawidłowo szczotkować i dbać o zęby. Lekcje te będą się odbywały z 
udziałem rodziców i nauczycieli przedszkolnych. 

Z kolei w ramach edukacji pośredniej to nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, w trakcie 
których dowiedzą się, jak skutecznie wyrabiać u swoich podopiecznych prawidłowe nawyki zdro-
wotne. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi. Jego celem jest objęcie edu-
kacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od 
których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów 
dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów. 
W ramach projektu promowane będą zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ust-
nej u dzieci. Zgłoszenia do Projektu prowadzone są online. Więcej informacji oraz zgłoszenia prowa-
dzone są na stronie projektu www.zebymalegodziecka.pl  
 

* 
 

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.fss.org.pl/
http://www.zebymalegodziecka.pl/

