
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Zaproszenie na szkolenie 

„Nowoczesny marketing”. 
2. Projekt ”DBASZ O PRZY-

SZŁOŚĆ – PODNIEŚ SWOJE  
KWALIFIKACJE”. 

3. Bezpłatne szkolenie "Zasa-
dy i źródła pozyskiwania 
środków przez organizacje 
pozarządowe"- Kielce. 

4. Poczuj sztukę w Krze-
mionkach. 

5. Jednodniowa wycieczka 
krajoznawcza. 

6. Projekt Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN „ZNAKI DWA – 
KLASA GRA”. 

7. Europejskie Centrum Bajki 
(ECB) w Pacanowie. 

8. Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. 

9. Rząd przyjął zmiany w 
ustawie o funduszu sołec-
kim. 

10. Ferie zimowe 2014. 
11. Targi AGROTRAVEL. 
12. I Regionalny Przegląd Pie-

śni Pasyjnej i Pokutnej. 

 

1. „Nowa praca lub własna firma 
– wsparcie zwolnionych pra-
cowników – II edycja”. 

2. Nabór partnerów do Progra-
mu Operacyjnego "Pomoc 
żywnościowa" 2014-2020. 

3. Konkurs na dziennik, pa-
miętnik lub wspomnienia z 
lat 1939–1945. 

4. Konkurs ASOS - edycja 2014. 
5. Konkursy dla organizacji po-

zarządowych. 
6. Gminne programy aktywiza-

cji społeczno - zawodowej na 
rzecz budownictwa socjalne-
go - edycja 2014 r. 

7. Kultura + Digitalizacja. Trwa 
nabór wniosków. 

8. Konkursu Fundacji NBP dla 
szkół ponadgimnazjalnych. 

9. Konkurs fotograficzny „10 lat 
w Unii”. 
 

 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

NOWOCZESNY MARKETING 

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  

11-12 luty 2014 r.  

w 

Hotelu „Ameliówka” 

Mąchocice Kapitulne 176 

26-001 Masłów. 

Trener prowadzący: Agnieszka Reiske – studia podyplomowe: Psychologia 

i negocjacje w biznesie  (w trakcie); studia licencjackie 

na kierunku Zarządzanie i Marketing w WSHE   w Ło-

dzi; własna działalność hortus-edu.pl-Freelancer-

trener, menager projektów, doradztwo, coaching - 

współpraca ze szkołami, z sektorem biznesu, admini-

stracji samorządowej, z sektorem pozarządowym m.in. 

IMMOEE Wa-wa, Indeks Colsunting Wa-wa, Instytut 

Europejski w Łodzi, BORIS Wa-wa, OFOP, FERSO, Rada 

Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, 

Centrum OPUS, Fundacja Urban Forms i inne; kierow-

nik projektu: ogólnopolski program e-learingowy w 

Fundacji Komandor-Warszawa; P.O. Kierownika Pla-

cówki            w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słup-

sku; pomysłodawca i prezes Stowarzyszenia SPO-

ŁECZNIE ZAANGAŻOWANI, Łódź. 
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11 luty stycznia 2014 (wtorek) 

0930-1100 Podstawowe pojęcia związane z marketingiem. 

1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Znaczenie promocji gospodarczej: zarządzanie marketingowe jako istotny element pro-

wadzenia działalności gospodarczej, analiza rynku, otoczenie bliższe i dalsze, marketing-

mix. 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530  Podstawy Public Relations. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1600-1730 Komunikacja w marketingu: rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uczestnicy pro-

cesu komunikacji marketingowej. 

 

12 luty 2014 (środa) 

0930-1100 Podstawy zarządzania marką: czym jest marka, w jakim celu i jak ją promować. 

1100-1130 Przerwa kawowa. 

1130-1300  Działania masowe jako narzędzia promocji marki miejsca: siła oddziaływania masowego  

(imprezy rozrywkowe, kulturalne, sportowe), znaczenie imprez masowych w promocji 

miejsca. 

1300-1400 Obiad. 

1400-1530 Tworzenie produktów turystycznych i oferty kulturalno – rozrywkowej. 

1530-1600 Przerwa kawowa. 

1630-1730 Przygotowywanie atrakcyjnych materiałów promocyjnych i wykorzystanie Internetu. 

 

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

z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 07.02.2014 r. do godziny 12:00.  

 

Karta zgłoszeniowa 

 

Serdecznie zapraszamy! 

* 

Projekt ”DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ – PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE” 
 

Zapraszamy osoby zameldowane na terenie powiatów starachowickiego i skarżyskiego do 

udziału w projekcie realizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Stara-

chowicach, pn. „DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ – PODNIEŚ WOJE KWALIFIKACJE”. Poddziałania 9.6.2  Pod-

wyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Programu  

 

file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/03-04.09.2013/biuro@swietoktzyskielgd.pl
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Szkolenia/2013-2014/2014.02.11-12/140203_KS_karta_zgloszeniowa.doc
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Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem 

Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 
Celem projektu jest nabycie i uzupełnienie umiejętności językowych i kompetencji ICT 274 

kobiet i 182 mężczyzn pracujących, z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, w wieku 18-
64, w celu zmniejszenia dysproporcji na rynku pracy do końca czerwca 2015r. 

Osobą zakwalifikowanym do projektu, organizatorzy oferują bezpłatne wsparcie w zakresie: 
1. KURSY JĘZYKOWE – zgodne z tematyką Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języko-

wego na poziomie A: 
- JĘZYK ANGIELSKI poziom A1+A2 - 240 godzin/grupę 
- JĘZYK ANGIELSKI poziom A2 - 120 godzin/grupę 
Kursy zakończone egzaminem TOEIC BRIDGE. 
- JĘZYK NIEMIECKI poziom Al + A2 - 240 godzin/grupę 
Kurs zakończony egzaminem GOETHE. 
Zajęcia 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, po 3h/dzień/grupę 

2. SZKOLENIA INFORMATYCZNE 
ECDL START   120 godzin/grupę 
1. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 
2. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja     
3. Przetwarzanie tekstów WORD 
4. Arkusze kalkulacyjne EXCEL 
ECDL CORE   210 godzin/grupę     
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych     
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami     
3. Przetwarzanie tekstów WORD     
4. Arkusze kalkulacyjne  EXCEL     
5. Użytkowanie baz danych      
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna     
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja     

      Kursy zakończone egzaminem przed komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
Zajęcia 2 razy w miesiącu (co 2 tygodnie), po 6h/dzień/grupę, soboty i niedziele. 
Dokumenty rekrutacyjne. 
Więcej informacji.  

 
* 
 

Bezpłatne szkolenie "Zasady i źródła pozyskiwania środków przez orga-

nizacje pozarządowe"- Kielce 

 
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza na bezpłatne szkolenie "Zasady i źródła pozy-

skiwania środków przez organizacje pozarządowe", które odbędzie się 8 lutego 2014, w godzinach: 

9:00-15:00, w Kielcach, ul. Wspólna 8A (Biuro Firmy Occuma). Szkolenie odbędzie się w ramach 

projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego". Do szkolenia zapraszamy osoby 

z terenu powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczowskiego, skarżyskiego, stara-

chowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce. 

Szkolenie obejmie między innymi: Omówienie najważniejszych konkursów grantowych dla 

organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i unijnym.  

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały oraz ciepły posiłek w 

czasie zajęć. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Zainteresowanych 

wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt: Dorota Chacińska-Kubiec - asystentka Projektu, 

Biuro Terenowe w Bielinach, ul. Paryzantów 17, Bieliny (budynek Zespołu Szkół Samorządowych w 

Bielinach), tel. 41-242-47-17, e-mail: d.chacinska-kubiec@sir.com.pl  

Zgłoszenia przyjmowane będą do 06.02. br. 

 

http://ap.org.pl/projekty/dbasz-o-przyszlosc-podnies-swoje-kwalifikacje/dokumenty
http://ap.org.pl/projekty/dbasz-o-przyszlosc-podnies-swoje-kwalifikacje
mailto:d.chacinska-kubiec@sir.com.pl
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  * 

Poczuj sztukę w Krzemionkach 
 

Edukacyjna wystawa interaktywna „Poczuj sztukę” to nowoczesna zabawa sensoryczna dla 

dzieci, młodzieży, całych rodzin, seniorów, a także osób niepełnosprawnych, w szczególności niewido-

mych. 

Wystawa inspirowana jest kulturą ludową Lasowiaków. Celem ekspozycji jest doświadczanie 

zmysłowe sztuki, uwrażliwienie innych zmysłów niż zmysł wzroku. Zwiedzający poruszając się po wy-

stawie, będą mieli możliwość rozpoznawania kształtów  i odbierania różnych bodźców zewnętrznych. 

Będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na dotyk, słuch i węch. 

Wystawa jednocześnie uczy i bawi, ćwiczy pamięć i koncentrację. Multimedialną przestrzeń 

tworzy osiem interaktywnych eksponatów zaawansowanych technologicznie. Każdy eksponat wpro-

wadza w inny świat doznań: Zobacz niewidzialne, Muśnij wiatr i Dotknij dźwięku, to tylko niektóre z 

nich. 

Dopełnieniem ekspozycji będzie oferta edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawo-

wych i gimnazjów. Sama wystawa ma docelowo stać się inspiracją do przemyśleń na temat zmysłów, za 

pomocą których odbieramy otaczającą nas świat. W trakcie warsztatów uczestnicy wyruszą na spacer 

do lasu w poszukiwaniu zapachów, wrażeń dotykowych, słuchowych, a może także i smaków. Szczegóły 

oferty edukacyjnej znajdują się na stronie www.krzemionki.pl. 

Ideę wystawy zapoczątkowała Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Okręgowego w Stalowej Woli, 

autorką koncepcji oraz projektu wystawy jest Karolina Perrin. Wystawa była eksponowana między 

innymi w łódzkiej Manufakturze oraz w Krakowie, w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. 

Miejsce eksponowania: Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki 

Otwarcie wystawy: 1 lutego 2014 r. godz. 17.00.. 

Wystawa potrwa do września 2014 r. 

 

* 

 

Jednodniowa wycieczka krajoznawcza  

 
Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach zaprasza na jednodniową wycieczkę krajoznawczą „Dy-

rekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Starachowice – Muzeum Minerałów i Skamieniałości. 

Termin wycieczki to 8 luty 2014 r., godzina 8:00. Zbiórka Dworzec PKP w Kielcach. W programie: 

- warsztaty z makietą w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

- Eokomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 

- Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie. 

Cena za osobę to 50 zł/osoba. Cena zawiera: transport, ubezpieczenie od NNW, przewodnika święto-

krzyskiego na trasie wycieczki, rezerwację zwiedzanych miejsc, koszty warsztatów w Dyrekcji ŚPN; 

dodatkowo, każdy uczestnik musi zabezpieczyć ok. 10 zł na bilety wstępu.  

 Zapisy do 6 lutego w Biurze Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 29, 

25-007 Kielce, tel. 41 344 77 43, www.pttkkielce.pl  

 

* 

 

 

http://www.pttkkielce.pl/
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 Projekt Biura Edukacji Publicznej IPN „ZNAKI DWA – KLASA GRA” 
 

Biuro Edukacji Publicznej IPN zaprasza placówki edukacyjne do projektu ZNAKI DWA KLASA 

GRA, w którym nieodpłatnie jest przesyłana gra edukacyjna. 

Projekt skierowany jest do wszystkich typów szkół, bibliotek i instytucji zajmujących się 

krzewieniem wiedzy historycznej. Stanowi realizację misji edukacyjnej IPN, umożliwiając naukę po-

przez wykorzystanie wszystkich możliwości percepcyjnych ucznia. Grę można zamówić rejestrując 

się na stronie www.znajznak.pl. Projekt zakończy się wraz z wyczerpaniem nakładu gry. 

ZnajZnak jest grą karcianą nawiązującą do historii Polski. Na każdej ze 132 kart umieszczono 

po 12 symboli dotyczących postaci, wydarzeń, miejsc i przedmiotów. Zadaniem graczy jest ich jak 

najszybsze kojarzenie. 

Koordynatorem akcji jest Marta Kirszling z Biura Edukacji Publicznej IPN (tel. 22 431 83 35, 

e-mail: marta.kirszling@ipn.gov.pl). Więcej informacji.  

 

* 

 

Europejskie Centrum Bajki (ECB) w Pacanowie 
 

Zapraszamy do odwiedzenia Europejskiego Centrum Bajki, dzieci i dorosłych, którzy pragną 

znaleźć się w wyśnionej krainie, pełnej kolorów i niespodzianek. Wystawa jest wspaniałą okazją, by 

uczyć dzieci odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, a także by mówić o tym, że dobro ostatecznie 

zwycięża, a zło i niegodziwość zostają ukarane. Wizyta w ECB to prawdziwa podróż w krainę marzeń 

i snów. To niepowtarzalne miejsce, które inspiruje do sięgania po literaturę oraz służy pielęgnowaniu 

pozytywnych wartości wśród dzieci i dorosłych. 

W wielofunkcyjnym obiekcie dla dzieci znajduje się biblioteka z czytelnią i księgarnią, sala ki-

nowa i teatralna oraz sale warsztatowe. Budynek otacza: ogród zmysłów z altanami, a także kuźnią, 

która ma upamiętniać słynnych kowali z bajki „120 Przygód Koziołka Matołka”. Nad stawem swoje 

miejsce znalazł amfiteatr. 

Na odwiedzających Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie czeka niezwykła wystawa „Baj-

kowy Świat”, utrzymana w charakterze interaktywnej zabawy przy wykorzystaniu technik multime-

dialnych. W bajkowym przedpokoju ujrzymy czterometrowy stół, pod którym umiejscowiono garde-

robę czarów. Zostawiając tutaj swoje ubranie rozejrzymy się, czy gdzieś obok nie wisi płaszcz Czer-

wonego Kapturka czy czapeczka jednego z krasnoludków. Uważajmy, aby nie potknąć się o magiczne 

buty, które zostawił Kot. Być może podczas wizyty spotkamy także któregoś z bajkowych bohate-

rów… Niespotykane rośliny, ogromne jagody oświetlone latarniami kształcie leśnych konwalii rosną 

tylko w Czarodziejskim Ogrodzie. Spacerujemy ostrożnie po tym pięknym miejscu, aby nie spłoszyć 

krasnoludków. Bądźmy też cicho, by nie zbudzić ślicznej Calineczki, słodko drzemiącej w kwiatowym 

kielichu. Gdy przystawimy ucho do kamienia, ten opowie nam jedną z bajek. W ECB można tez uzy-

skać odpowiedzi na niezwykle ważne pytania: Skąd pochodzi Złota Kaczka? Co zrobił Szewczyk Dra-

tewka? Gdzie można znaleźć kwiat paproci? Razem odkryjemy  polskie bajki oraz  historie ich boha-

terów. Pomoże nam w tym oryginalna, olbrzymia ludowa wycinanka w formie składanej książeczki. 

Do skarbnicy bajek można dotrzeć przez Zaczarowaną Bramę. To niezwykłe miejsce wypełniają licz-

ne lustra, a na rzeźbionych kolumnach stoją magiczne szklane kule. Każda z nich kryje w sobie krainę 

baśni.  

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie 

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, 

tel. 41  376 50 79 

www.stolica-bajek.pl, centrum@pacanow.eu 

 

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2013/centrala/projekt-biura-edukacji-ipn-znaki-dwa-klasa-gra
http://www.stolica-bajek.pl/
mailto:centrum@pacanow.eu
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Godziny otwarcia: wtorek-niedziela 9:00 – 17:00. Bilety wstępu: ceny dla klientów indywidual-

nych: Bilet normalny -  22zł, Bilet ulgowy - 17 zł, Dzieci do lat 3 - wstęp gratis. Ceny dla grup zorganizo-

wanych: Bilet normalny - 20 zł, Bilet ulgowy - 15 zł. 

 

* 

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaak-

ceptowany przez Ministra. 

Regulamin dostępny po kliknięciu w poniższy link: 

http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2014,r.,3500.html  

Konkurs zostanie ogłoszony w pierwszych dniach lutego – po przystosowaniu Generatora Ofert FIO. Ce-

lem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w 

życie publiczne. 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach 

Programu FIO są: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz 

jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fun-

dacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy go-

spodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; 

 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, jeżeli ich cele sta-

tutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

 spółdzielnie socjalne; 

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie 

działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statuto-

wych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i 

pracowników. 

Więcej informacji.  

* 

 

Rząd przyjął zmiany w ustawie o funduszu sołeckim 
 

Zmiana ma ułatwić stosowanie i spopularyzować fundusz sołecki – narzędzie, dzięki któremu 

mieszkańcy mogą decydować o tym, na co wydawać pieniądze 

Fundusz sołecki to pieniądze, które gmina przekazuje mieszkańcom sołectw do decyzji, jakie pro-

jekty za to zrealizować. Tę formę budżetu partycypacyjnego stosuje już co druga gmina w Polsce. Powsta-

ją w ten sposób place zabaw, miejsca spotkań dla mieszkańców, parkingi, chodniki. Inwestycje te są czę-

ściowo wspierane z budżetu państwa. 

Fundusze sołeckie działają w gminach podzielonych na sołectwa od 2009 roku – zebraliśmy już sporo 

doświadczeń. Widać, co warto w ustawie poprawić. Stąd propozycja zmian, która ma wesprzeć współu-

dział mieszkańców w decydowaniu o losach wspólnot lokalnych. Przygotowana przez MAC nowelizacja 

zakłada, że: 

 

http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2014,r.,3500.html
http://www.pozytek.gov.pl/Regulamin,Konkursu,FIO,w,2014,r.,3500.html
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 Łatwiej będzie tworzyć funduszy sołeckich – do tej pory rada gminy musiała corocznie podej-

mować uchwałę o utworzeniu funduszu. Po zmianie taka decyzja będzie obowiązywała na stałe – 

do czasu, aż rada ją zmieni. Za to uchwała odmawiająca wyodrębnienia funduszu sołeckiego bę-

dzie stosowana tylko do jednego roku budżetowego. 

 Sołectwa z jednej gminy będą mogły realizować wspólne projekty. Fundusze będą się więc mogły 

sumować. 

 Inwestycje z funduszu sołeckiego będą w większym stopniu wspierane z budżetu państwa. To tej 

pory gminy dostawały – w zależności od zamożności – 10%, 20% lub 30% inwestycji, o której 

współdecydowali mieszkańcy sołectw. Teraz ma to być – odpowiednio – 20%, 30% lub 40% . 

Wsparcie z budżetu wzrośnie o 30 mln zł – do 98 mln w 2015 roku. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zakłada, że dzięki tym zmianom wzrośnie liczba gmin, w których 

jest fundusz sołecki – będzie ich co najmniej 70 proc. (warto pamiętać, że w ok. 13 % gminach w kraju 

nie ma sołectw). 

 
* 
 

Ferie zimowe 2014 

 
Uczniowie, którzy zimową przerwę spędzają w domach, z pewnością nie będą się nudzić. Będą 

mogli doskonalić swoje umiejętności plastyczne, wokalne, aktorskie, taneczne, a że zima sypnęła śnie-

giem i ścisnęła mrozem, w ruch mogą pójść także narty i łyżwy.  

Miasto Kielce przygotowało dla nich szereg atrakcji. Na spektakle, rożnego rodzaju warsztaty i 

zajęcia zapraszają między innymi Teatr „Kubuś”, Dom Kultury „Zameczek", Ośrodek Kultury „Ziemowit", 

Ośrodek Kultury „Białogon".  

Na bezpłatne zajęcia taneczne zaprasza Szkoła Tańca Kieleckiego Teatru Tańca, Geopark Kielce - 

Centrum Geoedukacji zaprasza na zajęcia edukacyjne. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Kielce we współpracy z innymi jednostkami przygotował dla uczniów na wiele atrakcji sportowych. Do-

datkowo codziennie od poniedziałku do piątku w czasie ferii pływalnie zapraszają na naukę pływania i 

darmowe wejścia. Na feryjne warsztaty plastyczno-projektowe gimnazjalistów i licealistów zaprasza 

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. W Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci mogą skorzystać z bez-

płatnego kursu angielskiego, poznają także tajemnice astrologii.  

Na zajęcia zapraszają również Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Muzeum Narodowe w Kielcach, Oddział Muzeum Dialogu Kultur, 

Wzgórze Zamkowe, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Studio Tańca Candela Kielce, Kole-

gium Szkół Prywatnych w Kielcach, Szkoła Muzyczna YAMAHA, Świętokrzyski Klub Tańca Jump.  

Szczegółowe programy zaplanowanych atrakcji na stronie 

http://www.strefaimprez.pl/kielce/ferie-zimowe-2014-w-kielcach-191935  

 
* 
 

Targi AGROTRAVEL 
 

Zapraszamy na VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 

2014, które odbędą się w dniach 11 - 13 kwietnia 2014 na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1. 

Region Partnerski - Województwo Wielkopolskie 

Kraj Partnerski – Ukraina, Obwód Winnicki 

W programie Targów m.in.: 

- oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje 

potraw regionalnych, konkursy dla wystawców i zwiedzających.  

 

http://www.strefaimprez.pl/kielce/ferie-zimowe-2014-w-kielcach-191935
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Imprezie Targowej towarzyszyła będzie Międzynarodowa Konferencja. 

Ubiegłoroczne targi AGROTRAVEL 2013 odwiedziło ponad 23 tysięcy zwiedzających,  a wzięło 

w nich udział ponad 160 wystawców z Polski i z zagranicy. Więcej informacji.  

 
* 

I Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej i Pokutnej 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej Bazylika 

Mniejsza pw. Trójcy Świętej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Organizatorami wydarze-

nia są Wójt i Rada Gminy Nowa Słupia oraz Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu 

na Świętym Krzyżu przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach.  

 Celami przeglądu są: 

 popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej 

 odkrywanie wartości chrześcijańskich przez śpiew pieśni wielkopostnych i pokutnych 

 odkrywanie tajemnicy wiary katolickiej- Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego 

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę konkursu. Dolna granica wieku uczestnika wynosi10 lat. W 

przeglądzie mogą wziąć udział: 

 Soliści 

 Zespoły wokalne 

 Chóry dziecięco- młodzieżowe 

 Chóry dorosłe 

Zgłoszeniem na festiwal jest wypełniona karta zgłoszenia przesłana do dnia 28.02. 2014r. pocztą, 

faksem lub e-mailem, która zawierać będzie następujące informacje: 

informację o wykonawcy ( solista, zespół wokalny, chór dziecięco-młodzieżowy, chór dorosły itp.) in-

formacje o wykonywanym repertuarze (tytuł utworu) 

 Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory-pieśni 

 Chóry dziecięco - młodzieżowe i dorosłe 2 utwory-pieśni 

Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

 dobór repertuaru 

 poziom wykonawczy 

 interpretacje pieśni 

 ogólny wyraz artystyczny 

Organizatorzy Przeglądu przewidują nagrody i wyróżnienia. Każdy wykonawca otrzyma dyplom. 

Skład jury będzie podany na stronie internetowej Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego 

www.swietykrzyz.pl do dnia 28 lutego 2014 r. 

Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i nagłośnienie. Organizatorzy zapewniają poczęstunek 

dla uczestników przeglądu (herbata, ciastko…). Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Zgłoszenie 

udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji do-

wolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału. 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 28 lutego 2014 roku na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z 

siedzibą w Rudkach, Dyrektor Piotr Sepioło, tel. fax. (41) 317-76-04, e-mail: gok@dymarki.pl  

 

* 

 

 

http://agro.travel/
http://www.swietykrzyz.pl/
mailto:gok@dymarki.pl


 

 

strona - 9 

 

 

 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

„Nowa praca lub własna firma – wsparcie zwolnionych pracowników – II 

edycja” 
 

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie 

„Nowa praca lub własna firma-wsparcie zwolnionych pracowników – II edycja” realizowanego w 

ramach PO KL działanie 8.1.2. 

Celem projektu jest stworzenia warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia 

lub otwarcie działalności gospodarczej, osobom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczących zakła-

du pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z woj. świętokrzyskiego zamierzających podjąć 

zatrudnienie lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparciem objęte zostaną oso-

by bezrobotne w wieku 15-67 lat, z wykształceniem minimum podstawowym, zwolnione z pracy z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem 

do projektu. Projekt skierowany jest również do przedsiębiorców z sektora MŚP tworzących nowe 

stanowiska pracy w formie subsydiowanego zatrudnienia. 

Formy wsparcia: 

1. Wsparcie osób zamierzających podjąć dział. gosp. (30 uczestników projektu) 

- szkolenia grupowe 

- doradztwo indywidualne - zawodowe oraz dot. sporządzenia biznes planu 

- przyznanie środków finansowych na uruchomienie firmy – do 30.000,00 PLN 

- przyznanie środków pomostowych w okresie pierwszych 6 miesięcy – do 700,00 PLN miesięcznie 

- doradztwo pomostowe 

2. Subsydiowanie zatrudnienia (15 uczestników projektu) 

- szkolenia grupowe 

- indywidualne poradnictwo zawodowe 

- refundacja kosztów zatrudnienia – do 1.450,00 PLN miesięcznie przez okres do 12 miesięcy 

Przedsiębiorca przystępujący do Projektu, zatrudniając nowego pracownika może otrzymać 

max. do 50% kosztów wynagrodzenia brutto oraz opłaconych od wynagrodzenia obowiązkowych 

składek na ubezpieczenie społeczne pracownika (tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i 

wypadkowe) przez okres maksymalnie 12 m-cy. Maksymalna kwota dofinansowania w formie sub-

sydiowanego zatrudnienia wynosi 1.450,00 PLN/os./m-c. 

Dokumenty aplikacyjne do udziału w projekcie można składać od 03 lutego 2014 r. do 14 lu-

tego 2014r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH. Dokumenty aplikacyjne mogą składać za-

równo osoby bezrobotne, jak i firmy planujące utworzyć nowe miejsca pracy. Powyższy nabór skie-

rowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie 

świętokrzyskim oraz do osób bezrobotnych, z terenu województwa świętokrzyskiego. Więcej in-

formacji.  

 
* 
 

Nabór partnerów do Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa" 2014-

2020 
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako organ właściwy do przygotowania Programu Ope-

racyjnego „Pomoc żywnościowa” 2014 – 2020, (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza otwarty nabór podmiotów celem wskazania 

w programie PO PŻ jako organizacje partnerskie. 

 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.siph.com.pl/pl/Projs/18
http://www.siph.com.pl/pl/Projs/18
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Oferty można składać do 9 lutego 2014. 

Program będzie wdrażany w latach 2014 – 2020. Podstawą realizacji Programu w Polsce będzie 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbar-

dziej Potrzebującym. Warunkiem rozpoczęcia realizacji PO PŻ jest jego przyjęcie przez Komisję Euro-

pejską w drodze decyzji. 

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej, a zatem 

przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Eu-

ropa 2020”.  

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedo-

boru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących. Fundusz zastąpi realizowany przez Agencję 

Rynku Rolnego program „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” 

(Program PEAD), którego realizacja zakończy się 28 lutego 2014 r. Jednocześnie nowy Program zosta-

nie rozszerzony o realizację dodatkowych działań na rzecz włączenia społecznego odbiorców końco-

wych pomocy żywnościowej. 

Wniosek oraz pełne ogłoszenie o naborze na stronie http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-
wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6560,nabor-ofert-organizacji-partnerskich-do-programu-
operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.html 
 
 

* 
 

Konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 1939–1945 
 

14 lutego 2013 r., w 71. rocznicę utworzenia Armii Krajowej (14 II 1942), Prezes Instytutu Pa-

mięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia doty-

czące lat drugiej wojny światowej (1939–1945). Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Pol-

ski i Polaków w okresie wojny i okupacji. Mamy świadomość, że choć literatura dotycząca lat 1939–

1945 jest ogromnie obszerna, to jednak wiele obszarów badawczych jest opisanych niezwykle skąpo. 

Dotyczy to m.in. życia codziennego w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, historii w skali regional-

nej, jak również wysiedleń ludności, relacji polsko-żydowskich, polsko-białoruskich, polsko-litewskich 

i polsko-ukraińskich, pomocy prześladowanym w czasie okupacji niemieckiej, zbrodni popełnionych 

przez niemieckiego i sowieckiego okupanta oraz nacjonalistów ukraińskich. Dotyczy to również wielu 

aspektów konspiracji i oporu społecznego. 

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka 

powinna dotyczyć lat 1939–1945. 

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowe-

go). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, 

nigdy niepublikowanymi w całości. Nadsyłać można również, znajdujące się w zbiorach prywatnych i 

rodzinnych, prace, których autorzy nie mieli szansy opublikować za swojego życia. 

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 14 lutego 2014 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z 

dopiskiem „Konkurs na wspomnienia drugowojenne”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 

2014 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN. 

Kontakt z organizatorem: Tomasz Sudoł  tomasz.sudol@ipn.gov.pl, tel. (0-22) 431-83-08. 

 

* 

 

 

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6560,nabor-ofert-organizacji-partnerskich-do-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6560,nabor-ofert-organizacji-partnerskich-do-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.html
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6560,nabor-ofert-organizacji-partnerskich-do-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.html
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Konkurs ASOS - edycja 2014 

 
Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządo-

we i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 

tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, 

promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna 

oraz zewnętrzne usługi społeczne. 

- Program ASOS opiera się na solidarności i integracji międzypokoleniowej, dlatego premiowane 

będą inicjatywy, gwarantujące udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez 

osoby młode lub grupy osób w różnym wieku- powiedział minister Kosiniak-Kamysz. - Równocześnie 

udział organizacji pozarządowych, na co dzień pracujących w tym obszarze i najlepiej znających potrzeby 

środowiska, powinien gwarantować efektywne wsparcie seniorów. 

W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty eduka-

cyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i 

w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.  

Oferty należy składać od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. przez Generator Ofert ASOS. 

Wymagany wkład własny to 10 % wartości projektu. 

Głównymi celami „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020” są poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych 

rolach społecznych. Na jego finansowanie z budżetu państwa zostanie przeznaczone łącznie 280 mln zł. 

Więcej informacji.  

 

* 

Konkursy dla organizacji pozarządowych 

 
Organizacje pozarządowe działające w sferze ochrony zdrowia mogą szykować wnioski konkur-

sowe na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii. Zarząd Wojewódz-

twa podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 W ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2014 r. Zarząd Województwa zleca w trybie otwartego konkursu ofert dla organizacji 

pozarządowych zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia- programów zdrowotnych oraz zwalcza-

nia narkomanii. 

W 2014 roku na dofinansowanie zdań z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczona jest 

kwota w sumie 100 tys. zł. Obejmuje ona działania z programów zdrowotnych służących m.in. promocji 

zdrowego stylu życia, rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych, profilaktyczne pro-

gramy zdrowotne skierowane do kobiet ciężarnych, matek i dzieci czy wspieranie działań z zakresu ra-

townictwa medycznego. 

Z kolei na działania zwalczające narkomanię w budżecie województwa świętokrzyskiego zare-

zerwowana została w tym roku kwota 45 tys. zł. Jest ona przeznaczona m.in. na programy edukacyjno- 

szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży oraz podniesienie kompetencji zawodowych grup zajmu-

jących się profilaktyką i leczeniem uzależnień. Więcej informacji. 

 

* 

 

https://asos2014.mpips.gov.pl/
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fpio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_F9Uh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa so-

cjalnego - edycja 2014 r. 

 
Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  p.n. 

„Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014” 

i  zaprasza samorządy gmin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu akty-

wizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

 W bieżącym roku na realizację konkursu „Gminne programy aktywizacji społecznozawodowej 

na rzecz budownictwa socjalnego” Minister Pracy i Polityki Społecznej 

przeznaczył kwotę 2.000.000 zł. 

Celem konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku jest wsparcie finansowe i 

promocja gmin, które zastosują instrumenty aktywnych form pomocy oraz partnerskie porozumienia o 

lokalnej współpracy dla uzyskania następujących efektów: 

- zaktywizowanie określonej grupy mieszkańców, będących osobami długotrwale 

bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez realizację 

m.in.: kontraktów socjalnych, uczestnictwo w zajęciach w centrum lub klubie 

integracji społecznej itp., 

- usamodzielnienie ekonomiczne beneficjentów projektu, poprzez: 

a) dążenie do stworzenia przez nich własnych miejsc pracy, np. w formie spółdzielni 

socjalnej, 

b) przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej, 

c) podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, 

- poprawa i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania komunalne, 

lokale socjalne, mieszkania kontraktowe i chronione). 

 Termin składania ofert upływa 28 lutego 2014 roku. 

 Szczegóły konkursowe znaleźć można na stronie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-

spoleczna/konkursy/rok-2014/gminne-programy-aktywizacji-spoleczno--zawodowej-na-rzecz-

budownictwa-socjalnego--edycja-2014-r/ 

 

 

Kultura + Digitalizacja. Trwa nabór wniosków 

 
Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Kultura+, priorytet Digitalizacja. Nabór po-

trwa do dnia 28.02.2014 r. 

Celem głównym Priorytetu „Digitalizacja” jest poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych 

zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego (w tym mniejszości narodowych i etnicznych) za pośred-

nictwem Internetu dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wsi i małych miast. W ramach tej części Priory-

tetu wyróżnić należy 5 celów operacyjnych, realizowanych poprzez: 

 zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych w Centrach Kompetencji i innych dużych 

ośrodkach, która znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych; 

 digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, 

zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego; 

zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych w Centrach Kompetencji i innych du-

żych ośrodkach, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów; 

 udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, 

archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych; 

  

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/gminne-programy-aktywizacji-spoleczno--zawodowej-na-rzecz-budownictwa-socjalnego--edycja-2014-r/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/gminne-programy-aktywizacji-spoleczno--zawodowej-na-rzecz-budownictwa-socjalnego--edycja-2014-r/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/gminne-programy-aktywizacji-spoleczno--zawodowej-na-rzecz-budownictwa-socjalnego--edycja-2014-r/
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   zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizu-

alnych i zasobów zabytków. 

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie projektów przewidujących: 

 tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie 

pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowy-

wania i udostępniania danych oraz oprogramowanie; 

 digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materia-

łów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych; 

 udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cy-

frowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych. 

Beneficjentami środków mogą być: 

 Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego; 

 Samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe instytucje kultury współprowadzone przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

 Archiwa Państwowe. 

Wysokość dotacji z w ramach Priorytetu „Digitalizacja” wynosi: 

Minimalna kwota wnioskowana – 100 000 zł; 

Maksymalna kwota wnioskowana – 2 000 000 zł. 

Okres składania wniosków trwa do dnia 28.02.2014 r. 

Szczegółowe informacje http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-

programy/artyku%C5%82/2011/06/26/wieloletni-program-rzadowy-kultura-  

 

* 

Konkursu Fundacji NBP dla szkół ponadgimnazjalnych 
 

Nowy ogólnopolski  konkurs Fundacji Narodowego Banku Polskiego „Pułapka zadłużenia: czym 

jest, jak jej unikać, jak z niej wyjść?” 

Celem konkursu jest  pogłębienie  umiejętności zarządzania budżetem domowym przeciętnej 

rodziny, z uwzględnieniem możliwych  okresowych trudności w równoważeniu przychodów i wydat-

ków, w przedziale nie krótszym niż rok. Oczekujemy, że uczestnicy konkursu zastanowią się nad przy-

czynami tych trudności i zaproponują najskuteczniejsze ich zdaniem i zarazem bezpieczne metody ich 

przezwyciężenia.  Efekty ich przemyśleń, w postaci projektów multimedialnych odpowiadających zało-

żeniom konkursu i wykorzystujących możliwości prezentacyjne tablic interaktywnych zostaną ocenio-

ne przez Komisję konkursową. 

Konkurs jest dwuetapowy.  W pierwszym etapie Komisja konkursowa oceni nadesłane projekty 

i wyłoni spośród nich nie więcej niż pięć najlepszych. Zespoły, które przygotowały wybrane projekty 

zostaną zaproszone, wraz z nauczycielami, którzy się nimi opiekują, do udziału w drugim etapie kon-

kursu (w pierwszej połowie maja 2014 r.). Polegać on będzie na prezentacji projektów na otwartym 

posiedzeniu Komisji konkursowej. Po zakończeniu tego etapu, Komisja konkursowa zadecyduje o na-

grodach i wyróżnieniach, uwzględniając oceny z obu etapów konkursu. 

Projekty konkursowe (uwaga na wymogi formalne!) powinny zostać przesłane do Fundacji 

NBP do dnia 21 marca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Fundacja Narodowego Banku Polskiego, KONKURS „Pułapka zadłużenia” 

ul. Świętokrzyska 11/21 

00-919 Warszawa 

 

http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/wieloletni-program-rzadowy-kultura-
http://www.nina.gov.pl/digitalizacja/programy/aktualne-programy/artyku%C5%82/2011/06/26/wieloletni-program-rzadowy-kultura-
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 Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: konkurs@fundacjanbp.pl 

Regulamin konkursu i formularze dokumentów do przekazania wraz z projektem znajdują się na stro-

nie http://www.fundacjanbp.pl/news/49/99/Nowy-ogolnopolski-konkurs-Fundacji-Narodowego-

Banku-Polskiego-Pulapka-zadluzenia-czym-jest-jak-jej-unikac-jak-z-niej-wyjsc.html  

Zapraszamy do udziału w konkursie! 

 
* 

Konkurs fotograficzny „10 lat w Unii” 

 
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie fotogra-

ficznym pt. "10 lat w Unii", organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 

Kielcach. Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia br. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 

marszałek województwa Adam Jarubas. 

Konkurs fotograficzny „10 lat w Unii” ma na celu m.in. rozbudzenie zainteresowania życiem 

społeczno – politycznym i kulturalnym kraju i Europy poprzez ukazanie zmian wynikających z naszej 

integracji w 10 – tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zajmujących 

się fotografią nieprofesjonalnie. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 5 wywołanych fotografii 

na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego 

ul. Ściegiennego 2 

25-033 Kielce 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „10 lat w Unii” 

Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac w Wojewódz-

kim Domu Kultury w Kielcach oraz będzie wydany kalendarz z fotografiami. 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz załączniki dostępne na 

http://pik.kielce.pl/page/29253/article/6/?language=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 

 

http://www.fundacjanbp.pl/news/49/99/Nowy-ogolnopolski-konkurs-Fundacji-Narodowego-Banku-Polskiego-Pulapka-zadluzenia-czym-jest-jak-jej-unikac-jak-z-niej-wyjsc.html
http://www.fundacjanbp.pl/news/49/99/Nowy-ogolnopolski-konkurs-Fundacji-Narodowego-Banku-Polskiego-Pulapka-zadluzenia-czym-jest-jak-jej-unikac-jak-z-niej-wyjsc.html
http://pik.kielce.pl/page/29253/article/6/?language=pl
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Newsletter/2013/:%20biuro@swietokrzyskielgd.pl

