
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Zaproszenie na szkolenie 

„Tworzenie marki regio-
nu”. 

2. Projekt „NOWA PRACA”- 
dla osób zwolnionych  

3. „Świętokrzyski Transfer 
Wiedzy – biznes dla nauki – 
nauka dla biznesu” 

4. VI edycja Warsztatów z za-
kresu zakładania i funk-
cjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej. 

5. Konferencja - o patologiach 
wychowawczych w rodzi-
nie. 

6. Bezpłatne kursy języka 
niemieckiego!!!. 

7. Festiwal Naukowy 
E(x)plory w Kielcach. 

8. „Własna firma – ja też po-
trafię”. 

9. Warsztaty dla najmłod-
szych „Zabawa ze Sztuką” 
w WDK. 

10. XVI edycja festiwalu „Scena 
dla Ciebie” 2014”. 

11. „MegaMatma uczy w biblio-
tece”- projekt dla bibliotek. 

12. Bezpłatne  doradztwo dla 
NGO. 

13. Fundusze Europejskie 
2014-2020 - informacje 
ogólne. 

14. Podręcznik dla NGO. 
 

1. Nabór wniosków w XVII 
edycji Konkursu o tytuł 
"Dobroczyńca Roku". 

2. Nabór wniosków o stypen-
dia z Funduszu Promocji 
Twórczości. 

3. Dofinansowania do wydań 

z Funduszu Promocji 

Twórczości.  

4. Konkurs dla organizato-
rów wizyt studyjnych dla 
studentów w 2014 r 

5. Konkurs „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne”. 

6. XVI edycja Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

TWORZENIE MARKI REGIONU 

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  

27-28 stycznia 2014 r. 

w  

Posiadłość Agroturystyczna „Leśny Dworek” 

Cisów 102a 

26-021 Daleszyce 

Trener prowadzący: Anna Deręgowska – Watza –  studia magisterskie: 

Stosunki Międzynarodowe specjalizacja Handel Zagra-

niczny na Akademii Ekonomicznej w Krakowie; PR Di-

rector w Planet PR, wcześniej koordynator projektów 

w Inicjatywa IT w Krakowie/ Gridwise Tech, marke-

ting i PR na Forum Doradców Podatkowych, trener w 

AG TEST HR, współpraca z fundacja „Acroporis” w za-

kresie PR 

27 stycznia 2014 (poniedziałek) 

0930-1100 Czym jest marka? Aspekty i skojarzenia. 

1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Tworzenie dobrej marki: Desktop research, projektowanie ba-

dań i metodologia badań, analiza SWOT, benchmarking 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530  Tożsamość marki, symbolika marki, claim pozycjonujący 
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1530-1600 Przerwa kawowa. 

1600-1730 Warsztaty: Big Idea swojej marki, kluczowe wartości marki oraz jej pozycjonowanie na 

rynku. 

28 stycznia 2014 (wtorek) 

0930-1100 Narzędzia realizacji i wdrożenia marki lokalnej 

1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Internet: narzędzia promocji, klasyfikacja, metodologia mierzenia wyników 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530 Mediaplanning 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1630-1730  Projektowanie kampanii promocyjnych. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy 

z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 23.01.2014 r. do godziny 12:00.  

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy! 

*  

Projekt „NOWA PRACA”- dla osób zwolnionych 

Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skar-

żysku-Kamiennej zaprasza do projektu „NOWA PRACA” w ramach Poddziałania 8.1.2  „Wsparcie pro-

cesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Celem projektu jest przygotowanie 34 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, zwol-

nionych z pracy z przyczyn zakładu pracy do samodzielnego (aktywnego) działania na rynku pracy 

do IV.2015 r 

Termin realizacji: 01.01.2014 r. – 30.04.2015 r. 

W ramach projektu organizowane będą, szkolenia specjalistyczne: 

 Kurs samodzielnej księgowości I i II stopnia 

 Kurs spawania MAG+TIG+PRZECINACZ 

 Kurs obsługi sprzętu: KOPARKA + ŁADOWARKA + KOPARKO-ŁADOWARKA 

 Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego 

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione: badania lekarskie, ubezpieczenie NW, materiały szko-

leniowe,  catering, stypendium szkoleniowe, egzamin, zwrot kosztów dojazdu, odzież ochronną (Kurs 

spawania). 

Projekt przewiduje również organizację 6-miesiecznego stażu w zawodzie zgodnym z ukoń-

czonym kursem.  

Uczestnicy staży mają zapewnione: stypendium stażowe w wysokości 1600,00 brut-

to/miesiąc, badania lekarskie, ubezpieczenie NW, zwrot kosztów dojazdu. 

Dla osób chcących otworzyć własną działalność przewidziano bezzwrotną dotację na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej maks. do  40 000,00 zł. Zgodnie z dokumentacją konkursową 
 
 
 
 
 

file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/03-04.09.2013/biuro@swietoktzyskielgd.pl
http://swietokrzyskielgd.pl/index.php?id=1&id_art=1&id_news=662
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uczestnicy wniosą min 15% wkładu własnego do projektu. Dodatkowo  uczestnicy otrzymają wspar-

cie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 

1500,00 zł/miesiąc a także wezmą udział w szkoleniu ”ABC MOJEJ FIRMY” z indywidualnym doradz-

twem dotyczącym przygotowania biznes planu.  

W projekcie weźmie udział 14 kobiet i 20 mężczyzn, którzy utracili pracę z przyczyn doty-

czących zakładu pracy w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 

Pierwszeństwo udziału zgodnie z założeniami projektu będą miały osoby zwolnione z Zakładu Wy-

robów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie, osoby z terenu powiatu skarżyskiego oraz 

zwolnieni nauczyciele. 

Więcej informacji 

 

* 

„Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” 

 
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. „Święto-

krzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, uruchamia nową formę współpracy 

nauki i biznesu - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP. 

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić bę-

dzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji. 

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby od-

powiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, 

co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej 

lub dużym przedsiębiorstwie. 

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie: 

 uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy 

    lub  

 wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy. 

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy 

tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla 

wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy 

cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa 

przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie. 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

 przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub 

średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wyso-

ko wykwalifikowanego personelu, 

 badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych 

realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa święto-

krzyskiego. 

Składanie formularzy rekrutacyjnych potrwa jeszcze do 20 stycznia 2014 roku.  

Na przełomie marca/kwietnia 2014 r. – przewidziano zawieranie umów i rozpoczęcie prac  

w ramach tymczasowego zatrudnienia. 

Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu finansowane jest ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji na stronie www.izbainnowacji.pl  
 
* 

http://ap.org.pl/projekty/nowa-praca
http://www.izbainnowacji.pl/
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VI edycja Warsztatów z zakresu zakładania i funkcjonowania podmiotów ekono-

mii społecznej 
 

VI edycja Warsztatów z zakresu zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej 
odbędzie się w dniach 23-24.01.2014. Warsztaty połączone są z wyjazdem studyjnym, który odbędzie 
się w dniach 30-31.01.2014. 

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób zatrudnionych oraz nieaktywnych za-
wodowo, które zainteresowane są tematyką prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 
przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji spo-
łecznej a także przedstawicieli organizacji pozarządowych z Województwa Świętokrzyskiego działają-
cych w obszarze ekonomii społecznej. 

Dokumenty zgłoszeniowe znajdują się w zakładce do pobrania. Wypełnione dokumenty zgło-
szeniowe należy przesłać na nr fax. (041) 34 32 910  lub adres e-mail: adamska@it.kielce.pl bądź złożyć 
osobiście w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Al. Solidarności 
34, 25-323 Kielce (VI piętro) 

Warsztaty odbywać się będą w budynku Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. w Kiel-
cach przy ulicy Śniadeckich 31. 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://kws.it.kielce.pl/index.php?id=6&art=44 
 

* 
 

Konferencja - o patologiach wychowawczych w rodzinie 
 

Pracownia Wspomagania Nauczycieli i Szkół Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli zaprasza dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, a także rodziców, na konferencję pt. „Ochronić 
dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły".  W spotkaniu udział weźmie jedna z „gwiazd" psy-
choterapii polskiej Ryszard Izdebski. Jego współorganizatorem jest Zakład Pedagogiki Społecznej Insty-
tutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Jedną z przyczyn konferencji, jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia jest to, iż we 
współczesnym świecie wiele mówi się o patologiach w rodzinie i dlatego warto zastanowić się nad tym 
na ile wydolna jest szkoła, aby na co dzień wspomagać uczniów i rodziców. Oprócz tego celem spotka-
nia jest poznanie przyczyn i konsekwencji patologii wychowawczych dzieci i młodzieży oraz możliwych 
działań profilaktycznych szkoły, domu i innych środowisk. Na konferencję zostali zaproszeni terapeuci, 
psychologowie – osoby, które na co dzień mierzą się ze skutkami często nietolerancji zarówno nauczy-
cieli jak i rodziców. 

Udział w konferencji zapowiedział Ryszard Izdebski, psycholog kliniczny i pedagog, kierownik 
Zespołu Hospitalizacji Domowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie. – Ryszard Izdebski będzie mówił o przemocy w rodzinie z perspektywy dziecka krzywdzonego. 
Opowie m.in. o tym jaką traumę niesie ono z sobą przez całe życie – zapowiada Marzanna Kostecka-
Biskupska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. 

Organizatorzy dla uczestników konferencji tj. dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli i wy-
chowawców przygotowali również warsztaty i seminaria tematyczne do wyboru. 

Zgłoszenia na poszczególne seminaria przyjmowana są drogą elektroniczną poprzez stronę in-
ternetową ŚCDN. 

- Liczymy również na udział rodziców, którzy zawsze bardzo chętnie przychodzą na tego typu 
spotkania. Poprzez budowanie relacji nauczyciel-rodzic można bardzo wiele osiągnąć – mówi Marzanna 
Kostecka-Biskupska. 

Konferencja odbędzie się 24 stycznia, w gmachu Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  ul. Krakowska 1. 

- Liczymy również na udział rodziców, którzy zawsze bardzo chętnie przychodzą na tego typu 
spotkania. Poprzez budowanie relacji nauczyciel-rodzic można bardzo wiele osiągnąć – mówi Marzanna 
Kostecka-Biskupska.  

Konferencja odbędzie się 24 stycznia, w gmachu Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  ul. Krakowska 1. 

 
* 

http://kws.it.kielce.pl/index.php?id=6&art=44
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Bezpłatne kursy języka niemieckiego!!! 

 
Fundacja ŚWIĘTOKRZYSKA SPOŁECZNOŚĆ w partnerstwie ze Staropolską Szkoła Wyższą w 

Kielcach organizuje BEZPŁATNE KURSY dla osób dorosłych w wieku powyżej 50 lat zamieszkałych 

na terenach gmin: Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk. 

 JĘZYK NIEMIECKI PODSTAWOWY A1 DLA DOROSŁYCH – 120 godz. 

 PODSTAWY JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH – 80 godz.. 

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach (8-12 osób) dni powszednie w godzinach 16.30 – 

20.00: 

Język niemiecki A1 – Ćmińsk, ul. Podgród 57 (budynek GKS Gród Ćmińsk) 

Język niemiecki dla opiekunów – Kielce, ul. Mjr. Jana Piwnika Ponurego 49 (siedziba Staropolskiej 

Szkoły Wyższej, obok I Urzędu Skarbowego w Kielcach) 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie fundacji  w zakładce „projekty”. Wypełnione 

czytelnie formularze należy składać bezpośrednio w godzinach 14.00 – 20.00 do Bura Projektu lub 

drogą pocztową do dnia 25.01.2014 roku. 

Fundacja „Świętokrzyska Społeczność” 

Ćmińsk, ul.Podgród 57 (budynek GKS Gród Ćmińsk) 

26-085 Miedziana Góra 

Preferencje dla osób bezrobotnych. Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały dydak-

tyczne. Bliższe informacje pod numerem tel. 887 020 803 

 Liczba miejsc jest ograniczona.  

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie 

http://fundacjass.org/bezplatne-kursy-jezyka-niemieckiego/ 

 

* 

Festiwal Naukowy E(x)plory w Kielcach 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w Regionalnym Festiwalu Naukowym E(x)plory, który odbę-

dzie się 31 stycznia 2013 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na wszystkich 

gości czekają warsztaty, wystawy, pokazy naukowe oraz wiele atrakcji dla pasjonatów nauki w każ-

dym wieku. Zaplanowane zostały także specjalne ścieżki edukacyjne dla szkół.  

E(x)plory to świat naukowych pasji, przełomowych badań i zaskakujących rozwiązań. Od 3 

lat Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza do niego wszystkich pasjonatów nauki: dzieci, 

młodzież i dorosłych, organizując RE(x)y, czyli Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory w całej Pol-

sce. W tym roku po raz pierwszy RE(x) zawita także do Kielc. Zapraszamy 31 stycznia w godz. 10:00-

18:00 na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. 

Świętokrzyska 15. 

Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory to wydarzenie dla wszystkich osób, które chcą mą-

drze i ciekawie spędzić czas. 

Na warsztaty, pokazy i ścieżki edukacyjne obowiązują zapisy. Zgłoszenia prosimy przesyłać 

na adres warsztaty@explory.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

Więcej informacji oraz program wydarzenia http://www.explory.pl/regionalne-

festiwale#article-98 

 

* 

 

http://fundacjass.org/bezplatne-kursy-jezyka-niemieckiego/
warsztaty@explory.pl
http://www.explory.pl/regionalne-festiwale#article-98
http://www.explory.pl/regionalne-festiwale#article-98
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* 

„Własna firma – ja też potrafię” 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie zaprasza do udziału w projekcie „Własna firma – ja też po-

trafię” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 25 roku życia zarejestrowane w Powiato-

wym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie. 
II edycja projektu rozpoczęła się  w październiku 2013r. i trwa do 31 stycznia 2014r. - udział 

weźmie 10 osób (K-6 i M-4 ) 
W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostaną ob-

jęte formami wsparcia, które ułatwią podjęcie działalności gospodarczej: 
- doradztwo z zakresu prowadzenia firmy  
- szkolenie „ABC przedsiębiorczości”  
- środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 20 400,00 zł 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiato-

wego Urzędu Pracy w Jędrzejowie ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów – Biuro Projektu pokój nr 209 (II 
piętro), tel. 41 386 38 93 wew. 209 lub 41 386 54 92 wew. 209 lub na stronie www.pupjedrzejow.pl         
w dziale „Urząd – Projekty EFS”. 

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu odbywać się będzie wy-
łącznie do 31 stycznia 2014r. 

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.pupjedrzejow.pl w dziale 
Urząd – Projekty EFS.  

 
* 

 

Warsztaty dla najmłodszych „Zabawa ze Sztuką” w WDK 
 
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprasza na warsztaty dla najmłodszych 

"Zabawy ze sztuką” to nowa propozycja WDK w Kielcach skierowana do 3-5 – letnich dzieci oraz ich ro-
dziców. Warsztaty będą zarówno wspólną zabawą  jak i wprowadzeniem najmłodszych w niezwykły 
świat plastyki i zachętą do odkrywania różnych jej tajemnic. Zajęcia odbywać się będą w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach w każdą sobotę od godziny 12.00 do 13.00 w sali plastycznej. Zapisy na warsz-
taty od 7 lutego.  

* 
 

XVI edycja festiwalu „Scena dla Ciebie” 2014” 
 
Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach serdecznie zaprasza młodzież gimnazjów, szkół średnich 

oraz studentów do wspólnej zabawy w ramach XVI Festiwalu „Scena dla Ciebie” 2014. 
Celem festiwalu jest promocja młodych wykonawców w dziedzinie wokalnej i muzycznej; wyło-

nienie najzdolniejszych i zaproszenie do współpracy; rozwijanie zainteresowań kulturotwórczych wśród 
młodzieży miasta Kielce i WOJEWÓDZTWA. 

Do udziału w eliminacjach zapraszamy młodzież gimnazjalną, szkół średnich 
oraz studentów z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie D.K. „Zameczek” w Kielcach, ul. Słowackiego 23, tel. 

41 36 76 301, lub e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl, codziennie w godzinach 8.00-20.00 w nieprze-
kraczalnym terminie do 21 Lutego 2014r. 

 Eliminacje odbywać się będą w siedzibie D.K „Zameczek” w poszczególnych terminach dla 
następujących kategorii prezentacji:  

• wokaliści : 04 - 05 Marca 2014r. godz. 17.00  
• instrumentaliści : 06 Marca 2014r. godz. 17.00 
 

www.pupjedrzejow.pl%20
www.pupjedrzejow.pl%20
sekretariat@zameczek-kielce.pl
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 zespoły wokalno-instrumentalne: 06 Marca 2014r. godz. 17:00 
 zespoły wokalno-instrumentalne: 07 Marca 2014r. godz. 09:00 -16:00 

Więcej informacji 
 
* 
 

„MegaMatma uczy w bibliotece”- projekt dla bibliotek 
 

Biblioteki z całej Polski mogą przystąpić do projektu „MegaMatma uczy w bibliotece” – i uzyskać 

bezpłatny dostęp do serwisu megamatma.pl dla swoich użytkowników. 

Megamatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera ob-

szerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem – 

krok po kroku – jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki.  

Serwis jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponad-

gimnazjalnych, a także studentów (obecnie jest w nim zarejestrowanych 28 tysięcy uczniów i studen-

tów).  MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce – można dzięki niej nadrobić zale-

głości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę. Bez-

płatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla płatnych korepetycji. 

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece” to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje wszystkim bibliotekom publicznym w Polsce 

bezpłatny dostęp do serwisu megamatma.pl do marca 2015 roku. Do projektu może dołączyć każda pla-

cówka, która posiada przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu, przeznaczony do korzy-

stania przez użytkowników. 

Więcej informacji na stronie 

http://www.biblioteki.org/pl/megamatma_uczy_w_bibliotece/o_projekcie 

 

* 

Bezpłatne  doradztwo dla NGO 
 

Wszystkie NGO mające siedzibę na terenie następujących powiatów województwa świętokrzy-
skiego: jędrzejowski, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski i m. Kielce 
oraz osób je reprezentujących, zamieszkałych na terenie w/w powiatów mogą  korzystać ze szkoleń oraz 
doradztwa realizowanego w ramach projektu. 

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa obejmuje: 
- planowanie strategiczne, 
- prowadzenie NGO, 
- księgowość, 
- zagadnienia prawne, 
- pozyskiwanie środków, 
- zarządzanie, 
- współpraca regionalna, 
- monitoring, 
- ewaluacja, 
- marketing, 
- promocja, 
- pozyskiwanie nowych członków i ich aktywizacja. 

Szkolenia i doradztwo odbywa się w ramach „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarzą-
dowego”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 
5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt realizowany będzie do 31 stycznia 2015 roku. 
 
* 

http://www.zameczek-kielce.pl/images/Artykuly/2014/1/Regulamin_-_Scena_Dla_Ciebie_2014.pdf
http://www.biblioteki.org/pl/megamatma_uczy_w_bibliotece/o_projekcie
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Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne 

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po 
zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki 
spójności. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym kwota wzrosła o ok. 
13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej 
młodzieży. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uczestniczy w pracach nad nowymi zasadami i syste-
mem inwestowania pieniędzy unijnych. W niniejszej zakładce prezentowane są najważniejsze kwestie 
związane z przygotowaniem do nowego rozdania Funduszy Europejskich. 
  Więcej informacji 

* 

Podręcznik dla NGO 

Zapraszamy do zapoznania się z Internetowym podręcznikiem działań dla NGO. 
http://issuu.com/pracowniaobywatelska/docs/poradnik_obecnosci_w_sieci___badani 

 
* 
 

 
* 

Nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" 

Firmy, fundacje firm oraz organizacje pozarządowe, dla których społeczne zaangażowanie to 
codzienna praktyka mogą zgłaszać się do Konkursu „Dobroczyńca Roku”. Zwycięzcom nagrody zostaną 
wręczone w maju podczas uroczystej gali finałowej w Warszawie objętej honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej – Anny i Bronisława Komorowskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia br. 

Dla laureatów Konkursu Globar Compact Network Poland przygotował bardzo prestiżową na-
grodę. Firmy, które w tej edycji zostaną laureatami Konkursu, będą zaproszone do przystąpienia do UN 
Global Compact – międzynarodowej inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i 
wspierania zrównoważonego rozwoju. Ponadto laureaci Konkursu zostaną opisani w corocznym Ra-
porcie ONZ na temat CSR – „UN Global Compact Yearbook”, który będzie wydany w październiku 2014 
r. Przedstawiciele firm, które uzyskają tytuł „Dobroczyńca Roku” zostaną również oficjalnie przedsta-
wieni na UN Day 24 października 2013 roku w Warszawie. 

Firmy, które w 2014 r. zostaną laureatami Konkursu, a w 2015 r. podtrzymają swoją aktywność 
i będą kontynuowały działania CSR, zostaną zaproszone na ONZ-owską międzynarodową konferencję 
dla liderów biznesu z całego świata – Leaders Summit. Konferencja organizowana jest co trzy lata dla 
elitarnego grona firm przez Inicjatywę ONZ – UN Global Compact.  Polski oddział UN Global Compact 
zapewni przedstawicielom firm szerokie wsparcie merytoryczne przed wyjazdem na Leaders Summit. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
http://www.dobroczyncaroku.pl/category/show/37.html 

 
* 

http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
http://issuu.com/pracowniaobywatelska/docs/poradnik_obecnosci_w_sieci___badani
http://www.dobroczyncaroku.pl/category/show/37.html
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

Nabór wniosków o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości 
 

Nabór trwa  do 30 stycznia 2014r. - wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium 
z Funduszu Promocji Twórczości na 2014 r.  zachęcamy do składania wniosków. 
Przedmiotem konkursu są: stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, 
przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultu-
ry i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach: 

 literatura, 
 sztuki wizualne. 
 muzyka, 
 taniec, 
 teatr, 
 film, 
 opieka nad zabytkami, 
 twórczość ludowa. 
O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 stycznia 2014r., złoży 

wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy), sporządzony, zgodnie z 
treścią załączonych do ogłoszenia Instrukcji, z wykorzystaniem Elektronicznej Aplikacji - stypendia 
FPT (dostępnej w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), oraz 
dostarczy (osobiście bądź pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji, do którego zostały do-
łączone wymagane załączniki, (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie kon-
kursu). 

Więcej informacji oraz dokumenty niezbędne do złożenia na stronie 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-z-fpt.php  
 
 

* 
 

Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości 
 

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji 
Twórczości na rok 2014 mogą do składać wnioski. 

Przedmiotem konkursu są: 
  Dofinansowania do wydań -  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych - w następujących dzie-
dzinach: 

 architektura i urbanistyka 
 fotografia 
 kartografia 
 literatura 
 muzyka i taniec 
 opieka nad zabytkami 
 sztuki plastyczne 
 teatr i film 
 upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa) 
 wzornictwo przemysłowe. 
O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2014r. 

prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami). 

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w tym samym konkursie o dofinanso-
wania do wydań z funduszu na 2014r. 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-z-fpt.php
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Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być: 

 organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, 

 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 

 publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, 

 instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r. Dodatkowe informacje dostępne na stro-

nie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/dofinansowanie-do-wydan-z-fpt.php 

 

* 

Konkurs dla organizatorów wizyt studyjnych dla studentów w 2014 r. 
 

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Fundacja BO-

RUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do współpracy przy organizacji 

wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, 

Mołdowy i Federacji Rosyjskiej.  

Study Tours to Poland (STP) dla studentów realizowany jest  w ramach Programu „STP – Wizy-

ty Studyjne w Polsce”.  Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Zgłoszenia organizacji przygotowane na formularzach Programu należy dostarczyć do 31 stycznia 

2014 r. 

Regulaminu konkursu oraz formularz programu (list intencyjny, program wizyty oraz budżet 

wizyty) dostępne na stronie 

http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=61&lang=pl 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka programu dla studentów 

Ewa Romanowska, e-mail: ewa.romanowska@borussia.pl, tel. (89) 534 00 26 lub 510 53 59 16 w godz. 

09:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. 

* 
 

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowe-
go Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Orga-
nizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego,  Państwowa Inspekcja Pracy, Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo – badawcze 
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn 
i urządzeń rolniczych. 

Patronat medialny sprawują czasopisma: AGRO mechanika, Agro News com.pl, AGRO SERWIS, 
TVP1, Zielony Sztandar. 

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie,  prowadzące produkcyjną działalność rolni-
czą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). 
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w 
placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 

 Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w 
nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r. 

 
* 
 
 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/dofinansowanie-do-wydan-z-fpt.php
http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445&Itemid=61&lang=pl
www.krus.gov.pl.
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XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

 

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi po-

nad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 

80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach pry-

watnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często na-

stępstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrze-

gamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zain-

teresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowe-

go), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas 

może spotkać się w codziennym życiu. 

Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tego-

rocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!” 

Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szko-

łach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace fina-

łowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek 

uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wo-

jewódzkich, informacja o konkursie ukaże się na stronach internetowych komend wojewódzkich, po-

wiatowych i miejskich PSP oraz, w miarę możliwości, także na stronach Urzędów Wojewódzkich. 

Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjal-

nych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). 

W swoich pracach uczestnicy mogą skorzystać z porad zamieszczonych na odwrocie kalendarza 

plakatowego KG PSP na 2014 rok, które dotyczą bezpieczeństwa w naszych domach. 

Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 

maja 2014 r. (z załączonymi protokołami). 

Więcej informacji na stronie http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=1043&id=260  

 

 

* 

 

 

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.straz.gov.pl/page/index.php?str=1043&id=260%20
biuro@swietokrzyskielgd.pl
www.swietokrzyskielgd.pl
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