
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Bezpłatne szkolenia dla organi-

zacji pozarządowych.  
2. "Opracowanie i wdrożenie księgi 

znaku w firmie". 

3. Spotkanie informacyjne FIO 

2014. 

4. Bezpłatne szkolenie "PR i wy-

stąpienia publiczne w organiza-

cjach pozarządowych". 

5. Targi Branży Sportowej i Out-

doorowej KIELCE SPORT – ZIMA. 

6. Konferencje promujące program 

„Erasmus+”. 

7. Szkolenie „Spółdzielnia socjalna 

krok po kroku”. 

8. Spotkanie dyskusyjne „Jak wy-

korzystać wolontariat w walce z 

bezrobociem?”. 

9. Konferencja – odnawialne źródła 

energii. 

10. Zapraszamy do Szkoły Animato-

rów. 

11. Ogólnopolskie Spotkanie Orga-

nizacji Działających na Obsza-

rach Wiejskich w Marózie. 

12. Międzynarodowe Szkolenie Bi-

Tri-Multi w Grecji. 

13. Warsztaty tańca ludowego. 

 

1. Ogólnopolski konkurs dla 
przedsiębiorców „Firma Przyja-
zna Rodzicom”. 

2. Konkurs Parkowe Orły. 
3. Najaktywniejszy bibliotekarz i 

najlepsza biblioteka. 
4. „Seniorzy w akcji” – siódma edy-

cja konkursu. 
5. Komisja Europejska szuka chęt-

nych do projektu. 
6. „Świetlica – Dzieci – Praca”. 
7. Najlepszy Produkt Targów Re-

gionalia 2014. 
8. Konkurs na najlepszy program 

profilaktyczny. 
9. Polska Pięknieje – 7 Cudów Fun-

duszy Europejskich. 
10. "Ogólnopolski Konkurs Granto-

wy”. 
 

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych  
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach Projektu Świętokrzyskie 

Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego zaprasza na szkolenia: 

1. "Zasady i źródła pozyskiwania środków przez organizacje poza-

rządowe" - Szkolenie odbędzie się w dniu 14.02.2014 w godz. 9:00-

15:00. Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Wspólna 8 A (Biuro Firmy Oc-

cuma). Prowadząca: Martyna Jabłońska.  

Szkolenie obejmie między innymi: - Omówienie najważniejszych 

konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych na pozio-

mie lokalnym, ogólnopolskim i unijnym. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02 br. 

2. "Podsumowanie roku bilansowego i podatkowego za rok 2013 - 

sprawozdawczość finansowa w NGO" - Szkolenie odbędzie się w 

dniach 15-16.02.2014 w godz. 9:00-15:00. Miejsce szkolenia: Kiel-

ce, ul. Wspólna 8 A (Biuro Firmy Occuma). Prowadząca: Danuta 

Papaj.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.02 br. 

3. "ABC Księgowości w organizacjach pozarządowych"- Szkolenie od-

będzie się w dni 21.02.2014 w godz. 9:00-15:00. Miejsce szkolenia: 

Kielce, ul. Wspólna 8 A (Biuro Firmy Occuma). Prowadząca: Dorota 

Podleś. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.02 br. 

Organizatorzy zapewniają  profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały 

oraz ciepły posiłek podczas szkolenia. Odnośnie programu szkolenia pro-

simy o kontakt pod adresem:  

d.chacinska-kubiec@sir.com.pl Lub pod nr telefonu 41 242-47-17, tel. 

kom.: 664-974-777 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

 

* 

 

"Opracowanie i wdrożenie księgi znaku w firmie" 

  
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia „Opracowanie i wdrożenie 

księgi znaku w firmie” realizowanego w ramach Projektu pn. „INWENCJA II 

- Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych spe-

cjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” 

współfinansowany przez Unię Europejską.  

 

mailto:d.chacinska-kubiec@sir.com.pl
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Dla kogo? Szkolenie stanowi ofertę skierowaną do 10 przedsiębiorców/pracowników przed-

siębiorstw, którzy posiadają siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (oddział, filię, biu-

ro) na terenie województwa świętokrzyskiego oraz są zainteresowani wdrożeniem księgi znaku w 

swojej firmie (wdrożenie innowacji). 

Termin składnia dokumentów rekrutacyjnych upływa: 14 lutego 2014 roku. 

Więcej informacji o szkoleniu. 

 

* 

 

Spotkanie informacyjne FIO 2014 
 

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Mi-

nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, które będzie w roku 2014 sprawować funkcję Instytucji Za-

rządzającej i Instytucji Wdrażającej Program podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 

2014. Konkurs będzie ogłoszony w miesiącu lutym br. W dniu 18 lutego 2014r. w godzinach 11.00-

15.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach ul. ks. P. Ściegiennego 2 zostanie zorganizowane 

spotkanie informacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych zainteresowanymi konkur-

sem z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Spotkanie prowadzić będą eksperci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oceniający ofer-

ty w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie 

udziału do dnia 14 lutego 2014r. pod nr tel. 41 342 11 31 lub 342 14 02 . 

 

* 

 

Bezpłatne szkolenie "PR i wystąpienia publiczne w organizacjach poza-

rządowych" 
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju 

Sektora Pozarządowego", zaprasza na bezpłatne szkolenie "PR i wystąpienia publiczne w organiza-

cjach pozarządowych", które odbędzie się w dniach 18-19 lutego 2014, w godzinach 15:30-21:30, w 

m. Grzymałków  (gmina Mniów, powiat kielecki). Zaprasza przede wszystkim osoby reprezentujące 

organizacje pozarządowe z terenu powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pińczow-

skiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce.  

Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: 

Joanna Bocheńska - asystentka Projektu 

Biuro Terenowe w Końskich 

ul. Spółdzielcza 16 a 

Tel. 41-372-41-05 

e-mail: j.bochenska@sir.com.pl 

 Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały oraz ciepły posiłek w 

czasie zajęć. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Zgłoszenia można 

przesyłać do dnia 14 lutego 2014 roku.  

 

* 

 

http://www.inwencja2.it.kielce.pl/
mailto:j.bochenska@sir.com.pl
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Targi Branży Sportowej i Outdoorowej KIELCE SPORT – ZIMA 

 

Najlepsze marki, setki produktów i dziesiątki nowości. Na wystawie KIELCE SPORT – ZIMA 

zaprezentowane zostaną przede wszystkim kolekcje odzieży i sprzętu na kolejny sezon. To najwięk-

sze i najważniejsze wydarzenie branży sportowej w Polsce. 

KIELCE SPORT - ZIMA to impreza skierowana do wybranych grup odbiorców – przedstawi-

cieli czy właścicieli sklepów sportowych, dystrybutorów i producentów sprzętu sportowego i out-

doorowego. Co roku na 16 tysiącach metrów kwadratowych stoiska prezentuje tutaj blisko 200 wy-

stawców z Polski i zagranicy. Z ofertą firm zapoznaje się 3000 branżowych specjalistów z 13 państw 

oraz ponad 60 dziennikarzy zarówno z pism branżowych, jak i mediów ogólnopolskich. W 2014 ro-

ku ostatni dzień targów, tj. 15 lutego, to dzień otwarty dla publiczności. W programie pojawią się 

wtedy wydarzenia towarzyszące wystawie m.in.: spotkania z gwiazdami sportu, prezentacje sprzętu 

oraz pokazy mody sportowej przygotowane przez grupę zawodowych tancerzy. Ponadto KIELCE 

SPORT-ZIMA 2014 to także ciekawa propozycja dla amatorów sprzętu wodnego. Po raz pierwszy 

odbędzie się bowiem Salon Turystyki i Sportów Wodnych. Zakres branżowy Salonu to przede 

wszystkim sprzęt i akcesoria do nurkowania, sprzęt i akcesoria do windsurfingu oraz kitesurfingu, 

szeroka oferta kajaków, łodzi, kanadyjek, pontonów, osprzętu, wyposażenia, odzieży, akcesoria dla 

miłośników kajakarstwa, akcesoria do pływania, sprzęt żeglarski. Zapraszamy!  

 

* 

 

Konferencje promujące program „Erasmus+” 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyskim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają nauczycieli przedszkoli, szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli wydziałów edukacji jednostek samorzą-

du terytorialnego, bibliotek, poradni psychologiczno-pedagogicznych na spotkanie związane z reali-

zacją nowego programu „Erasmus+”. 

Celem spotkania jest podsumowanie programu „LLP – Uczenie się przez całe życie” w regio-

nie świętokrzyskim oraz przedstawienie możliwości realizacji projektów w ramach programu „Era-

smus+” w latach 2014-2020. 

Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. 

Terminy i miejsca konferencji do wyboru przez uczestników: 

 Sandomierz (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, ul. Mariacka 

1) - 26 lutego 2014r. w godz. 12.00 – 14.00 

 Busko-Zdrój (filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Busku Zdroju, ul. Armii 

Krajowej 9) - 27 lutego 2014r. w godz. 12.00 – 14.00 

 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2) - 28 lutego 2014r. w 

godz. 12.00 – 14.00 

Organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa zgłoszenie  e-mail: ma-

ria.bednarska@scdn.pl; mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl, lub kontakt telefoniczny: 41 341 69 01, 

41 3624548 w. 113; 608657709, do dnia 21 lutego (piątek) do godz. 12.00. 

 

* 

 

 

mailto:maria.bednarska@scdn.pl
mailto:maria.bednarska@scdn.pl
mailto:mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl
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Szkolenie „Spółdzielnia socjalna krok po kroku” 

 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 zaprasza  na 

szkolenie „Spółdzielnia socjalna krok po kroku”. W szkoleniu mogą wziąć udział: 

 osoby bezrobotne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, zamieszkałe 

na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, 

 przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej mających 

swą siedzibę lub jednostkę na terenie ww. powiatów. 

Termin czterodniowego szkolenia: 24-25 lutego (godz. 15-20), 3-4 marca (godz. 15-20). 

Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikat ukończenia 

szkolenia. Szkolenie poprowadzi Zbigniew Prałat, specjalista z Wielkopolski na co dzień zajmujący się 

problematyką zakładania i wspierania spółdzielni socjalnych. 

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu zobowiązaniu są do zapoznania się z Re-

gulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, dostarczyć do  Biura LOWES (drogą pocztową lub 

osobiście) podpisanych i wypełnionych przez organizację oraz jej przedstawiciela/kę dokumentów 

rekrutacyjnych.  

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 20.02.2014 r. do godz. 15.00. - elektronicznie pod 

adresem: lowes@oweswloszczowa.eu, pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Mickiewcza 12, 29-100 

Włoszczowa lub wypełni formularz online.   

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach i warsztatach, wyży-

wienie oraz komplet  materiałów szkoleniowych. 

Więcej informacji.  

 

* 

 

Spotkanie dyskusyjne „Jak wykorzystać wolontariat w walce z bezrobo-

ciem?” 
 

Wolontariat - praca za darmo czy sposób na zdobycie doświadczenia, nowych umiejętności i 

znajomości? Na to i wiele innych pytań dotyczących pracy wolontarystycznej będzie można porozma-

wiać już 25 lutego 2014 r. podczas spotkania dyskusyjnego: Jak wykorzystać wolontariat w walce z bez-

robociem? Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w kawiarni Cube Cafe (ul. Sienkiewicza 28, Kielce). 

W trakcie spotkania uczestnicy porozmawiają m.in. o formach wolontariatu, aspektach formal-

no-prawnych z nim związanych oraz możliwościach, jakie stwarza. Dowiedzą się również, jakie miejsca 

i instytucje pomagają zostać wolontariuszem. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz 

pracodawców, którzy opowiedzą o wolontariacie ze swojej perspektywy. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zastanawiają się nad podjęciem pracy wolon-

tarystycznej oraz osoby, które pracują lub pracowały jako wolontariusze i chciałyby podzielić się swoi-

mi doświadczeniami i przemyśleniami. 

 

* 
 
 
 

http://oweswloszczowa.eu/wp-content/uploads/2013/05/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-szkolenia-i-doradztwo.pdf
http://oweswloszczowa.eu/wp-content/uploads/2013/05/Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-szkolenia-i-doradztwo.pdf
mailto:lowes@oweswloszczowa.eu
http://oweswloszczowa.eu/?page_id=650
http://oweswloszczowa.eu/?cat=2
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 Spotkanie dyskusyjne „Jak wykorzystać wolontariat w walce z bezrobo-

ciem?” 
 

Wolontariat - praca za darmo czy sposób na zdobycie doświadczenia, nowych umiejętności i 

znajomości? Na to i wiele innych pytań dotyczących pracy wolontarystycznej będzie można poroz-

mawiać już 25 lutego 2014 r. podczas spotkania dyskusyjnego: Jak wykorzystać wolontariat w walce 

z bezrobociem? Spotkanie odbędzie się o godz. 14.00 w kawiarni Cube Cafe (ul. Sienkiewicza 28, 

Kielce). 

W trakcie spotkania uczestnicy porozmawiają m.in. o formach wolontariatu, aspektach for-

malno-prawnych z nim związanych oraz możliwościach, jakie stwarza. Dowiedzą się również, jakie 

miejsca i instytucje pomagają zostać wolontariuszem. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele urzędów pracy, organizacji pozarządowych oraz 

pracodawców, którzy opowiedzą o wolontariacie ze swojej perspektywy. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zastanawiają się nad podjęciem pracy wo-

lontarystycznej oraz osoby, które pracują lub pracowały jako wolontariusze i chciałyby podzielić się 

swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. 

 

* 

 

Konferencja – odnawialne źródła energii 
 

Konferencja pt. „Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rol-

nictwie i na obszarach wiejskich” podczas targów AGROTECH 2014 w dn. 7 marca 2014 r. 

Konferencję organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z: Targami 

Kielce S.A., Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym w Falentach, Agencją Rynku Rolnego. Konfe-

rencja odbędzie się na terenie Targów Kielce, przy ul. Zakładowej 1, w Centrum Konferencyjnym 

CK1. 

 

* 

 

Zapraszamy do Szkoły Animatorów 
 

Szkoła Animatorów to bezpłatny cykl szkoleń (8 dwudniowych zjazdów) dla przedstawicieli 

podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskie-

go, chcących lepiej działać na rzecz swojego PES oraz społeczności lokalnej. 

Celem Szkoły Animatorów jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z akty-

wizacją mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. 

W Szkole Animatorów uczestniczyć mogą osoby: zamieszkałe, pracujące bądź uczące się na 

terenie powiatu jędrzejowskiego lub włoszczowskiego, będące liderami, członkami, pracownikami 

lub wolontariuszami podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie ww. powiatów, które 

chcą uzyskać umiejętności związane z aktywizacją mieszkańców oraz instytucji lokalnych w kwestii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji do Szkoły Animatorów jest złożenie kompletu doku-

mentów, określonych w § 3 pkt 4 regulaminu uczestnictwa w Szkole Animatorów, w biurze LOWES 

we Włoszczowie (lub przesłanie pod adresem: Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. 

Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa). Uczestnicy zostaną wybrani podczas otwartego naboru. Ter-

min składania dokumentów mija 7 marca. 2014 roku.  
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W ramach Szkoły Animatorów organizator zapewnia: 

-       udział w warsztatach (8 zjazdów dwudniowych x 12 h = 96 godzin) 

-       wyżywienie, nocleg 

-       materiały dydaktyczne na zajęcia 

-       certyfikat. 

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz szczegółowe informacje. 

 
* 
 

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Ma-

rózie. 
 

Po raz trzynasty zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obsza-

rach wiejskich na spotkanie w Marózie k. Olsztynka, które odbędzie się w dniach 22-24 maja 2014. Re-

krutacja na spotkanie ruszy już w styczniu 2014. Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy, z 

wyjątkiem opłaty 35 PLN od jednego uczestnika oraz kosztów dojazdu. 

Aby zgłosić się na spotkanie należy wypełnić ankietę online, do 21 lutego 2014 roku natomiast 14 

marca 2014 r. zostanie opublikowana lista OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W SPOTKANIU.  

Wiejskie organizacje pozarządowe zajmują się rozmaitymi potrzebami swojej społeczności, oso-

bami w różnym wieku i o różnych pasjach. Stąd zamiast jednego tematu przewodniego na Spotkaniu w 

Marózie poruszymy  4 zagadnienia, które naszym zdaniem są dziś szczególnie ważne: młodzież, seniorzy, 

świetlice i wewnętrzne problemy organizacji. 

Więcej informacji.  

 

* 

 

Międzynarodowe Szkolenie Bi-Tri-Multi w Grecji 

 
Polska Narodowa Agencja Programu „Erasmus +” zaprasza na międzynarodowe szkolenie dla 

pracowników młodzieżowych. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć umiejętności 

związane z tworzeniem międzynarodowych projektów wymiany młodzieży. 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji młodzieżowych (sprawdź organizacje upraw-

nione do udziału w programie), którzy nie mają doświadczenia we współpracy międzynarodowej. Wska-

zana jest znajomość języka angielskiego umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach. W szkoleniu, które 

odbędzie się w Grecji w dniach 11-15 czerwca 2014 roku wezmą udział pracownicy młodzieżowi z Buł-

garii, Cypru, Estonii, Grecji, Holandii, Islandii, Lichtensteinu, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Szwajca-

rii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Każdy kraj będą reprezentować grupy 2-5 osobowe.  

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 9 marca za pośrednictwem strony SALTO (wymaga-

ne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie). W razie pytań prosimy o kontakt z Grzegorzem Ku-

charykiem (grzegorz.kucharyk@frse.org.pl). 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Grecka Narodowa Agencja Programu „Erasmus +”. 

Koszty podróży polskich uczestników zostaną w całości zwrócone przez Polską Narodową Agencję po 

zakończeniu szkolenia i przekazaniu raportu. Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego opłacenia 

całkowitych kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem (z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia). W 

przypadku braku możliwości sfinansowania kosztów podróży z własnych środków, prosimy o kontakt 

mailowy z Narodową Agencją: grzegorz.kucharyk@frse.org.pl.  

 

* 

oweswloszczowa.eu/?p=1767
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php?option=com_rsform&formId=3
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-in-greece-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.3944/
mailto:grzegorz.kucharyk@frse.org.pl
mailto:grzegorz.kucharyk@frse.org.pl
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Warsztaty tańca ludowego 

 

Akademia Kobiet Twórczych AKT zaprasza na warsztaty tańca ludowego i potańcówkę pod kie-

runkiem Piotra Zgorzelskiego oraz Janusza Prusinowskiego. Zajęcia odbędą się w sobotę 1 marca 2014, 

o godz. 15.00 w Wojtasówce, Obrazów 56. Będzie świetna zabawa, pełna improwizacji, twórczej inwencji 

i kreatywnego wykorzystania ludowej tradycji muzyczno-tanecznej. Udział w zajęciach jest płatny. 

Program warsztatów od 15:00 do 20:00 

 poznanie tańców takich jak: Kujawiak, Mazurek/Oberek, Walczyk, Chodzony 

 nauka się kroków tańców tradycyjnych - Krzyżoka, Dyny, Trojaka 

 nauka tańca w parze, po kole i wirowania w tańcu 

 wyrobienie poczucie rytmu, zdolność poruszania się w takt muzyki oraz płynność i lekkość ta-

necznych ruchów 

 przełamanie lęku przed tańcem w ogóle, a w szczególności przed, tańczeniem w parze czy w 

grupie 

Na koniec warsztatów organizatorzy zapraszają na potańcówkę, na której nie zabraknie świetnej zaba-

wy z wykorzystaniem nabytych umiejętności 

Koszt udziału w warsztatach i potańcówce – 60 zł od osoby w tym 3 gorące dania 

Kontakt pod tel.: 691 845 687 lub 609 123 848. 

 

* 

 

 

Ogólnopolski konkurs dla przedsiębiorców „Firma Przyjazna Rodzicom” 
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie, w którym mogą wziąć udział wszy-

scy przedsiębiorcy będący pracodawcami - „Firma Przyjazna Rodzicom”, do wygrania cenne nagrody – 

sprzęt biurowy wysokiej klasy. Nagrodzone zostaną te firmy, które w najlepszy sposób pomagają swoim 

pracownikom łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. 

W konkursie mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności. 

Jury konkursu będzie oceniało zgłoszenia w 4 kategoriach: mikroprzedsiębiorstw, małych przedsię-

biorstw, średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw.  

Konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom” ma na celu premiowanie rozwiązań w miejscu pracy, które 

umożliwiają obojgu rodzicom łączenie sfery prywatnej i rodzinnej z życiem zawodowym. W konkursie 

docenione zostaną wszelkie dodatkowe rozwiązania przyjazne rodzinie, wychodzące poza obowiązki 

pracodawcy wynikające z przepisów prawa. Pracodawcy będą mogli zaprezentować rozwiązania przy-

jazne rodzinie, które stosują w swoich firmach, m.in. ułatwiające młodym mamom powrót do pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz wszelkie inne udogodnienia oferowane obojgu rodzicom, 

służące godzeniu roli rodzica i pracownika. Celem konkursu jest również zmian a stereotypów dotyczą-

cych zatrudniania młodych kobiet i młodych matek. Uczestnicy konkursu, ubiegający się o tytuł Firmy 

Przyjaznej Rodzicom, dzieląc się swoimi doświadczeniami z ogółem społeczeństwa, mają okazję wpłynąć 

w istotny sposób na zmianę tych stereotypów.  

Termin zgłoszeń do konkursu upływa w dniu 14 lutego 2014. 

Konkurs rozpoczynają eliminacje wojewódzkie, które będą trwały do 14 lutego 2014 r.  laureaci woje-

wódzcy otrzymają dyplomy, tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” i nominację do Konkursu Ogólnopolskie-

go. W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w każdej kategorii przedsię-

biorstwa. Każdy laureat otrzyma statuetkę i tytuł „Firmy Przyjaznej Rodzicom” oraz sprzęt biurowy 
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laptopy) o wartości do 3000 zł brutto. 

Gran Prix konkursu – statuetkę oraz sprzęt biurowy (zestaw multimedialny) o wartości do 10 

000 zł brutto otrzyma firma, która wyróżni się  w sposób szczególny wśród laureatów konkursu, w 

działaniach na rzecz rodziny . 

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w dniu 27 

marca 2014 r. w Warszawie. Zaproszeni zostaną wszyscy laureaci konkursu. 

Jesteś pracodawcą, osobą upoważnioną do reprezentacji firmy i uważasz, że stwarzasz w swojej 

firmie przyjazne warunki pracy dla młodych rodzin –  zgłoś się do udziału w konkursie, wypełnij for-

mularz dla firmy. 

Pracujesz w firmie, która ułatwia młodym rodzicom godzenie roli rodzica i pracownika -  zgłoś 

swoją firmę, wypełnij formularz dla pracownika. 

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kon-

kurs organizowany jest w ramach projektu „rodzina-i-kariera.infor.pl” współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej. 

 

* 

 

Konkurs Parkowe Orły 
 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce zaprasza do 

udziału w III edycji konkursu INNOFIRMA - PARKOWE ORŁY. Laureaci mogą liczyć  na atrakcyjne na-

grody. Wystarczy tylko wypełnić formularz i opisać przedmiot działalności przedsiębiorstwa. 

W inicjatywie SOOIP może wziąć udział każda firma z siedzibą w Parku lub Inkubatorze Tech-

nologicznym. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które mają największy 

potencjał innowacyjny oraz mogą działać  na rynkach międzynarodowych. Osoby zainteresowane 

udziałem powinny wypełnić formularz znajdujący się na stronie organizatora. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody m.in.  udział przedstawicieli zwycięskiej firmy w wyjeździe do jednego z czołowych 

europejskich ośrodków innowacyjności. Dla laureatów zostaną także zorganizowane spotkania z po-

tencjalnymi kooperantami. Ponadto najlepsze firmy będą mogły liczyć na  refundację kosztów wybra-

nych przez siebie działań promocyjnych. Chodzi m.in. o  udział w międzynarodowej imprezie wysta-

wienniczej i  opracowanie materiałów promocyjnych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 maja 

podczas XXV konferencji SOOIPP, która odbędzie się w Rzeszowie. 

Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2014. Organizacja konkursu jest możliwa dzięki wsparciu fi-

nansowemu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Więcej informacji o konkursie, formularz zgłoszeniowy i szczegółowy regulamin znajdują się  

na stronie internetowej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w 

Polsce.   

 

* 
 

Najaktywniejszy bibliotekarz i najlepsza biblioteka  
 

Wyłonienie bibliotekarza cenionego w środowisku, promowanie tego zawodu oraz wybór bi-

blioteki publicznej wyróżniającej się działalnością to najważniejsze cele konkursu na Świętokrzyskiego 

Bibliotekarza Roku oraz Bibliotekę Roku województwa świętokrzyskiego. Organizatorami Konkursu są 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach i Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego. Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmowane są do 28 lutego 2014 r. 

 

http://rodzina-i-kariera.infor.pl/konkurs/formularz-dla-firmy
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/konkurs/formularz-dla-firmy
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/konkurs/formularz-dla-pracownika
http://rodzina-i-kariera.infor.pl/konkurs/formularz-dla-pracownika
http://www.sooipp.org.pl/aktualnosci/80/iv-edycja-konkursu-parkowe-orly-innofirma-2014.html
http://www.sooipp.org.pl/aktualnosci/80/iv-edycja-konkursu-parkowe-orly-innofirma-2014.html
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

Kandydatów w obydwu kategoriach mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy i użyt-

kownicy bibliotek, przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz innych organizacji, 

dyrektorzy bibliotek oraz lokalne władze samorządowe. Kandydaci mogą również zgłaszać się sami, 

przedstawiając wówczas rekomendację jednej z wyżej wymienionych osób lub instytucji. 

Przy wyborze Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku, kapituła konkursowa będzie brać pod 

uwagę dokonania zgłoszonych kandydatów w okresie trzech ostatnich lat, które znacząco usprawni-

ły działanie biblioteki lub przyczyniły się do lepszego postrzegania jej przez społeczność. Dokonania 

te mogą dotyczyć m. in. zarządzania biblioteką, organizacji pracy, modernizacji i wdrażania nowych 

technologii, podejmowania działań na rzecz rozwoju czytelnictwa czy współpracy z innymi bibliote-

kami i instytucjami. W przypadku bibliotek walczących o tytuł Biblioteki Roku oceniane będą m. in. 

nowatorskie zmiany w działalności placówek, zarówno w zakresie warunków lokalowych, jak i dzia-

łalności merytorycznej dotyczącej oferty bibliotek oraz promowania czytelnictwa. Kapituła konkur-

sowa może również wskazać i wyróżnić przedstawicieli samorządu szczególnie zasłużonych dla 

rozwoju biblioteki. 

Zgłoszenia kandydatów na konkursowym formularzu można przesyłać do końca lutego na 

adres: 

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

ul. ks. P. Ściegiennego 13 

25-033 Kielce 

Konkurs na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku przebiega w dwóch etapach: wojewódz-

kim i ogólnopolskim. Więcej informacji. 

 

* 

 

„Seniorzy w akcji” – siódma edycja konkursu  
 

Zapraszamy osoby 60+, z pomysłem na projekt społeczny do konkursu „Seniorzy w akcji”, 

konkurs skierowany jest również do osób w wieku 18-35 lat, którzy razem z osobą 60+ chcą rozkrę-

cić międzypokoleniową akcję.  Uczestnicy wezmą udział w inspirujących warsztatach i zdobędą no-

we umiejętności.  

Organizatorami konkursu są Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności. Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację przedsięwzięć, 

które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokole-

niową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. 

Poprzez realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” organizatorzy starają się pokazać, że osoby 

60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy 

sposób wykorzystują  nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią ste-

reotypów.  

Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkur-

sie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. O dota-

cje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) 

poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację 

(np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). 

Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 10 marca 2014 (włącznie). 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy.  

 
* 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.wbp.kielce.pl/component/content/article/1092
http://www.seniorzywakcji.pl/?a=513
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Komisja Europejska szuka chętnych do projektu 

 

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie działań dotyczących współpra-

cy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. 

Celem proponowanych działań powinno być: 

 podnoszenie świadomości na temat działań UE dotyczących kształcenia, szkolenia i młodzieży, 

w szczególności na temat strategii „Europa 2020”, programu kształcenia i szkolenia 2020, stra-

tegii UE na rzecz młodzieży oraz innych sektorowych agend polityki, 

 zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron i ich współpracy z organami publicznymi 

w zakresie wdrażania polityk i reform dotyczących kształcenia i szkolenia oraz młodzieży, a w 

szczególności rekomendacji dla poszczególnych krajów wydanych w ramach europejskiego 

semestru, 

 zwiększanie udziału zainteresowanych stron w obszarach kształcenia, szkolenia oraz młodzie-

ży, 

 zwiększanie zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów 

polityki i programów oraz dobrych praktyk wśród swoich członków. 

Zaproszenie jest kierowane do niekomercyjnych organizacji pozarządowych, zatrudniających co 

najmniej jednego pracownika za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (europejskie organizacje 

pozarządowe , prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży, 

obejmujące całą UE, prowadzące działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze mło-

dzieży). 

Całkowity budżet na współfinansowanie współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskie-

go wynosi 5,8 mln euro. 

Termin przyjmowania wniosków mija 17 marca 2014 r. 

Więcej informacji. 

 
* 
 

„Świetlica – Dzieci – Praca” 

 
Ruszyła kolejna edycja konkursu ofert na dofinansowanie zadań w ramach Programu  „Świetli-

ca – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015". Przeznaczono 

na niego 800 tys. zł. Dotacje, w wysokości 40 tys. zł, będzie mogło otrzymać maksymalnie 20 podmio-

tów, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego, podejmują w niej nowe działania programowe, 

organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, a 

także zatrudniają wolontariuszy. 

Dotacje będzie można wykorzystać m.in. na zakup nowego wyposażenia, służącego wzbogace-

niu oferty programowej, zorganizowanie imprez  edukacyjno- kulturalnych i „zielonych szkół”, a także 

zapewnienie posiłku podczas zajęć. 

Oferty można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszał-

kowskiego, poszczególnego województwa lub Urzędu Marszałkowskiego, w terminie  do 21 marca 

2014 r. 

Więcej informacji.  

 
* 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:026:0006:0012:PL:PDF
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6581,800-tys-zl-na-swietlice-ogniska-i-kluby-mlodziezowe.html
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Najlepszy Produkt Targów Regionalia 2014 

 
Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu: Najlepszy Produkt Targów Regionalia 2014. Kon-

kurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W konkursie nagrodzone zostaną produkty odznaczające się najwyższą jakością w następujących 

kategoriach: 

 SKARBY NATURY –  żywność ekologiczna, tradycyjna, produkty regionalne i lokalne, produkty 

spożywcze 

 PROMILE I PROCENTY - wina, nalewki, piwa regionalne 

 NATURA I URODA - kosmetyki naturalne, produkty i przedmioty do pielęgnacji ciała 

 RĘKODZIEŁO - rzemiosło artystyczne, moda inspirowana folklorem, twórcy ludowi, produkty 

ręcznie robione 

Nagrodą główną jest: Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Pozostałe nagrody to: Złoty Medal Targów Regionalia 2014 w czterech ww. kategoriach oraz wyróżnie-

nia.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 marca 2014 roku.  

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.  

 

* 

 

Konkurs na najlepszy program profilaktyczny 
 

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia realizowane w państwach członkowskich Grupy 

Pompidou. Projekty powinny mieć formalną strukturę, np. zarząd lub grupę sterującą. Mogą być sponso-

rowane przez rząd, być realizowane przez NGO, sektor prywatny lub społeczności lokalne. Mogą też być 

współfinansowane lub realizowane na zasadach wolontariatu. 

Główną treścią projektu powinno być zapobieganie uzależnieniom od alkoholu, narkotyków (w 

tym klejów, gazów i aerozoli), tytoniu oraz leków. Poprzez „zapobieganie narkomanii” rozumie się szero-

ką gamę działań zapobiegawczych, z wyłączeniem leczenia i prawnych zakazów ograniczających podaż. 

W projekcie muszą uczestniczyć osoby w wieku poniżej 25 lat. 

Opisy projektów należy nadsyłać do jury konkursu poprzez Sekretariat Grupy Pompidou. Zgło-

szenia oceni jury składające się z 7 młodych ludzi z różnych krajów członkowskich, wsparte przez grupę 

ekspertów. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w wysokości 5 tys. euro. Ceremonia rozdania nagród 

odbędzie się podczas ministerialnej konferencji Grupy Pompidou jesienią 2014 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2014 r. 

Więcej informacji.  

 

* 

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich 

 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VII edycje ogólnopolskiego Konkursu „Polska 

Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Nagrodzone zostaną najlepsze przedsięwzięcia dotyczące 

rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej 

oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Termin nadsyłania 

zgłoszeń upływa 17 lutego 2014 r. 

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: 

 

http://www.regionalia.com.pl/dla-wystawcow/konkurs-dla-wystawcow.html
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/nagrody-za-walke-z-uzaleznieniami
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 rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa), 

 zabytek, 

 produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna), 

 obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe), 

 turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, 

obiekty sportowo-rekreacyjne), 

 turystyka transgraniczna i międzynarodowa, 

 miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji 

dziecięcej itp.) 

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europej-

skich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureatów Konkursu 

poznamy podczas gali organizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go, wraz z ma-

teriałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.), 

pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres: 

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” 

ul. Zjazd 2/4 

60-653 Poznań 

e-mail: konkurs@smartlink.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2014 r. 

Więcej informacji na stronie www.mir.gov.pl 

 

* 

"Ogólnopolski Konkurs Grantowy” 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Pro-

gramu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zadaniem konkursu jest 

wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecz-

nych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.  

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2014 r. 

a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 

lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu 

wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się 

część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkur-

su. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2014 roku o godzinie 12.00. 

W konkursie mogą brać udział Organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzy-

szeń i fundacji), których siedziba znajduje się na terenach wiejskich lub małych miast (do 20 000 

mieszkańców). O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują projekty w ramach 

Programu „Równać Szanse” Regionalny Konkurs Grantowy; podmioty mające siedzibę w miejscowo-

ściach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich 

i w małych miastach do 20 000 mieszkańców. 

Uczestnikami projektu mogą być młodzi ludzie uczący się w gimnazjach i szkołach ponadgim-

nazjalnych, z miejscowości do 20 000 mieszkańców, w wieku od 13 do 19 lat. Cyklicznymi działaniami 

powinna zostać objęta grupa co najmniej 20 tych samych uczestników przez 15 miesięcy trwania pro-

jektu. 

 

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/ruszyla_VII_edycja_konkursu_PP_20012014.aspx
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 Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego 

się na stronie: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1879 

 

* 
 
 

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 
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