
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Zaproszenie na bezpłatne szko-

lenia - kwiecień 2014. 
2. „Promocja i budowanie wize-

runku organizacji pozarządo-
wej…” – seminarium. 

3. Edukacja pozaformalna i mię-
dzykulturowa – spotkanie dys-
kusyjne. 

4. Spotkanie z cyklu „Demokracja 
energetyczna”. 

5. ROPS zaprasza na warsztaty 
szkoleniowe. 

6. Kolejny Kiermasz Sieci Dziedzic-
two Kulinarne Świętokrzyskie. 

7. Świętokrzyskie Dni Muzyki 
2014. 

8. Muzeum Narodowe w Kielcach 
zaprasza na wystawy. 
 

 
 

1. Przedłużenie terminu składania 
wniosków w ramach programu 
„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 
2014 r.” 

2. Kolejny nabór do projektu "Te-
raz praca". 

3. VI edycja konkursu "Odkryj e-
wolontariat". 

4. Poprawianie i rozwijanie infra-
struktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i 
leśnictwa…. – nabór wniosków. 

5. Rozpoczynamy projekt "Inkuba-
tory przetwórcze". 

6. Konkurs Ofert Obchody 70. 

rocznicy bitwy pod Monte Cassi-

no na terenie Republiki Włoskiej 

z udziałem członków organizacji 

harcerskich. 

7. Konkurs o tytuł „Dobroczyńca 
Roku 2014”. 

8. Konkurs ofert na wsparcie reali-
zacji zadania publicznego pt.: 
„Letnia szkoła młodzieżowych 
animatorów środowisk polskich 
za granicą”. 

9. Konkurs ofert na realizację za-
dania publicznego. 

10. Nabór do programu „Youngster” 
na rok szkolny 2014/15. 

 

 

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia - kwiecień 2014 
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach zaprasza przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenia przewidziane w 

miesiącu kwiecień 2014 r., organizowane w ramach projektu „Świętokrzy-

skie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”: 

Szkolenia: 

1. Międzynarodowe programy grantowe – Fundusz Wyszehradzki, Hory-

zont 2020 i inne Michał Braun – 07.04.2014 godzina 9:00-15:00, Miejsce 

szkolenia:  Kielce, ul. Wspólna 8 A 

Tematyka zajęć:            

- Podejmowanie działań międzynarodowych przez organizacje po-

zarządowe 

- Fundusz Wyszehradzki 

- Horyzont 2020 

- Program Erasmus+ na poziomie centralnym 

- Programy bilateralne  i inne 

2. Kadry i płace w organizacjach pozarządowych – Danuta Papaj – 

11.04.2014 godzina 16.00 – 22.00, Miejsce szkolenia:  Kielce, ul. Wspólna 8 

A 

Tematyka zajęć:            

- Dostosowanie umów o pracę (treść i sposób aneksowania) 

- Ewidencja czasu pracy i listy obecności                                                         

- Regulamin wynagradzania i regulamin pracy, a zatrudnienie w 

projekcie   

- Zatrudnianie osób niepełnosprawnych                                                           

- Obowiązki pracodawcy, obowiązki pracownika 

3. Public relations i wystąpienia publiczne w organizacjach pozarządowych 

– Cezary Papaj - 28.04.2014 godzina 15.30 – 21.30, Miejsce szkolenia:  

Kielce, ul. Wspólna 8 A 

Tematyka zajęć:            

- nowoczesne  narzędzia  dobrej komunikacji wewnątrz organizacji      

- techniki PR w kreowaniu wizerunku i marki organizacji pozarzą-

dowej            

- sztuka autoprezentacji 

- efektywne wystąpienia publiczne 

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową, mate-

riały oraz ciepły posiłek w czasie zajęć. Każdy z uczestników otrzymuje 

certyfikat ukończenia szkolenia. Zgłaszać się można e-meilowo telefonicz-

nie: b.noga@sir.com.pl  lub pod nr telefonu 41 242-47-17. 

mailto:b.noga@sir.com.pl
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Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym w Bielinach 

przy ul. Partyzantów 17 bądź pod wyżej wskazanym numerem telefonu Zapraszamy od poniedział-

ku do piątku w godz. 8:00-16:00. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej: 

www.centra.ngo.sir.com.pl  

 

* 

„Promocja i budowanie wizerunku organizacji pozarządowej…” – semi-

narium 
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji poza-

rządowych na seminarium tematyczne „Promocja i budowanie wizerunku organizacji pozarządowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi internetowych” ” organizowane w ramach projektu „Świę-

tokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”. 

Seminarium tematyczne odbędzie się 05.04.2014 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Centrum Biznesu 

– Hotel Kongresowy, przy ulicy Al. Solidarności 34 w Kielcach. 

Celem spotkania jest wzmocnienie marketingowe organizacji pozarządowych działających 

na terenie województwa świętokrzyskiego, nabycie przez przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych wiedzy z zakresu promocji i budowania wizerunku. 

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

1. MARKETING – jego funkcja i rola w zarządzaniu organizacją pozarządową 

2. Komunikacja z otoczeniem 

3. Praktyka tworzenia kampanii/reklamy społecznej 

4. Marketing społeczny i reklama społeczna jako narzędzia pozyskiwania i współpracy orga-

nizacji pozarządowej z partnerami i darczyńcami lokalnymi 

5. Co to jest Marketing Internetowy 

6. Budowanie strategii działań marketingowych 

7. Planowanie witryny sieci Web 

8. Budowa i optymalizacja strony internetowej 

9. Social Media Marketing 

10. Blogging 

11. Reklama online 

12. E-mail marketing 

Liczba miejsc ograniczona. Z jednej organizacji mogą przybyć 2 osoby. Termin zgłoszeń 

31.03.2014 godz. 16:00 – Bartłomiej Noga pod numerem  telefonu 41 242 47 17 lub mailowo 

b.noga@sir.com.pl w treści wpisując imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy oraz nazwę organi-

zacji i zajmowane stanowisko. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

Więcej informacji mogą państwo uzyskać także w biurze terenowym projektu: 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 

tel.: (041)  242 47 17 

osoba do kontaktu: Bartłomiej Noga 

e-mail projektu: b.noga@sir.com.pl 

 

* 

http://www.centra.ngo.sir.com.pl/
mailto:b.noga@sir.com.pl
mailto:b.noga@sir.com.pl
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Edukacja pozaformalna i międzykulturowa – spotkanie dyskusyjne 

 

Edukacja pozaformalna - czym jest, jakie są jej formy i co daje młodzieży? Stowarzyszenie 

Edukacja przez Internet zaprasza do dyskusji o edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Spotka-

nie dyskusyjne odbędzie się 4 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 do Cube Cafe, Kielce, ul. Sienkiewicza 

28. 

Spotkanie dyskusyjne skierowane jest do młodych osób w wieku od 15 do 30 lat, którzy chcą 

dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać metody edukacji pozaformalnej oraz tych, którzy, chcie-

liby podzielić się swoimi unikalnymi metodami uczenia się. 

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, osoby pracujące 

na co dzień z młodzieżą, a także osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową. 

Udział w dyskusji jest bezpłatny. Każdy uczestnik dyskusji otrzyma materiały oraz zaświad-

czenie potwierdzające jego udział w projekcie. 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Młodzieżowe Kawiarenki Obywatelskie". 

Jest to cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem młodzieży, osób odpowiedzialnych za politykę mło-

dzieżowa, decydentów i ekspertów. W czasie dyskusji poruszane są tematy istotne dla młodych ludzi 

takie jak aktywność obywatelska, nauka języków obcych, wolontariat, czy bezrobocie. Wszystkie 

spotkania odbywają się nieformalnej atmosferze w kieleckich kawiarniach przy filiżance kawy i 

ciastku. 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach pro-

gramu „Młodzież w działaniu”. 

Aby wziąć udział w spotkaniu dyskusyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który 

znajduje się na stronie http://www.surveymonkey.com/s/SKSZT3B  

 

* 

 

Spotkanie z cyklu „Demokracja energetyczna” 
 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz organizatorzy cyklu spotkań pt. „Demokra-

cja energetyczna” serdecznie zapraszają lokalnych partnerów, reprezentantów biznesu, organizacje 

społeczne i administrację samorządową oraz zainteresowanych mieszkańców na spotkanie poświę-

cone szansom, jakie daje transformacja energetyczna lokalnym społecznością i osobą indywidual-

nym.  

Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 – 15.00 w Regionalnym Centrum 

Naukowo – Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin. (Podzamcze 45, 26-060 Chęciny). 

W programie m.in.:  

 Budżet UE na lata 2014-2020 a energetyka odnawialna, 

 Uczestnictwo społeczeństwa w samorządów lokalnych w rozwoju rynku OZE na 

przykładzie woj. świętokrzyskiego, 

 Energetyka wiatrowa, solarna i wodna a korzyści dla lokalnych społeczności; 

 Rosnąca rola regionów i samorządów w realizacji inwestycji na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju, 

 Rozwój nowych form własności w energetyce w Europie (spółdzielnie energetyczne, 

samorządowe zakłady energetyczne, prosumenci, energetyczne MSP), 

 Propozycje lokalnych działań służących rozwojowi zielonej gospodarki i tworzeniu 

zielonych miejsc pracy.  

Uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne, kontakt pod adresem biu-

ro@przedtrzeniedialogu.org Więcej informacji.  

 

http://www.surveymonkey.com/s/SKSZT3B
mailto:biuro@przedtrzeniedialogu.org
mailto:biuro@przedtrzeniedialogu.org
http://www.demokracjaenergetyczna.blogspot.com/
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ROPS zaprasza na warsztaty szkoleniowe 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-

skiego organizuje warsztaty szkoleniowe dotyczące prawidłowości konstruowania ofert na realizację 

zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej osób niepełnosprawnych. Warsztaty odbędą się 4 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w sali konferencyj-

nej nr 104 (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. 

Głównym celem warsztatów będzie omówienie zasad prawidłowego konstruowania ofert na re-

alizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym, a 

także ich rozliczania. Zaplanowana tematyka spotkania powinna przyczynić się do wymiany doświad-

czeń przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej osób niepełnosprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy dokonywać telefonicznie do 3 kwietnia 2014 r. pod nr 

tel. 41 342 19 13 lub 342 14 02. 

 

* 

 

Kolejny Kiermasz Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie 
 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Best Western Grand Hotel w Kielcach (dawny 

Hotel Łysogóry) zapraszają w sobotę, 5 kwietnia (godz. 9.00 – 13.00) na Kiermasz Sieci Dziedzictwo 

Kulinarne Świętokrzyskie. Spotkanie w Kawiarni „Klimt” Best Western Grand Hotel przy ul. Sienkiewi-

cza 78 w Kielcach będzie okazją do spróbowania i zakupienia tradycyjnych wędlin z Łosienia - kiełbasy 

łosieńskiej i salcesonu „Cwaniak”, wyrobów z dziczyzny czy tradycyjnego pieczywa. 

Swoje produkty zaprezentują: dziczyznę - Gospodarstwo Agroturystyczne Małyszyński Zakątek, 

pieczywo na zakwasie - Piekarnia R. Dobrowolski w Kielcach, pieczywo orkiszowe - Gospodarstwo Eko-

logiczne Ekorab, naturalne i ekologiczne dżemy i konfitury - Przetwórnia Owoców Sad Danków z Dan-

kowa Dużego, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia – przetwory z warzyw, a Gospodarstwo Ekolo-

giczne Zagroda Królów – sok z ekologicznej borówki wysokiej. Nie zabraknie też zdrowych słodkości 

nagrodzonych Perłą: miodu spadziowo-nektarowego z pasieki Miody Napękowskie i kazimierskiego 

miodu akacjowego z pasieki Prawdziwe Miody. Gospodarstwo Ekologiczne „Ekolud” zaprezentuje cie-

kawe ekologiczne warzywa (jarmuż, roszponka, portulaka). Świeże jabłka sandomierskie oraz gotowe 

jabłka do szarlotki dostać będzie można na stoisku Gospodarstwa Ogrodniczego „Szymanówka”. Będzie 

także i naturalny tłoczony sok z jabłek z firmy Smaki Ogrodu z Bielin. Pojawi się również Teresa Łukasik 

z buncokiem strzałkowskim oraz Gospodarstwo Rybackie Rytwiany z wędzonym rytwiańskim karpiem. 

Dorośli miłośnicy lokalnego wina będą mogli przebierać w ofercie Winnicy Płochockich i Winnicy Zbro-

dzice, a na dzieci czekać będzie świeżutka krówka opatowska. 

Celem cyklu spotkań jest zapoznanie mieszkańców Kielc i okolic z bogactwem kulinarnego dzie-

dzictwa regionu świętokrzyskiego oraz promowanie bezpośredniego kontaktu konsumenta z produk-

tem i producentem. , który pozytywnie wpływa na wzrost świadomości lokalnej społeczności w zakre-

sie zdrowego odżywiania. 

Wstęp na kiermasz jest bezpłatny. Dla klientów kiermaszu hotel zapewni bezpłatny parking 

oraz 20% zniżki na ofertę Kawiarni Klimt. Patronat medialny nad imprezą sprawują: TVP Kielce, Radio 

Kielce oraz Gazeta Wyborcza. 

 

* 



 

 

strona - 5 

 Świętokrzyskie Dni Muzyki 2014 

Dwudzieste drugie Świętokrzyskie Dni Muzyki zapowiadają się w tym roku bardzo różnorod-

nie. Propozycja to trzy koncerty symfoniczne, cztery kameralne, po dwie instalacje dźwiękowe, pro-

jekcje filmowe i wystawy, a także kurs mistrzowski i promocję książki. Głównym bohaterem festiwa-

lu będzie Andrzej Panufnik, twórca nie tylko w Kielcach, na świecie bardzo ceniony i grywany nie 

tylko przy takich okazjach, jak tegoroczna setna rocznica urodzin. Losy kompozytora, które odkry-

wać dla nas będzie jego syn, poznamy podczas projekcji filmu Tata zza żelaznej kurtyny, zaś jego mu-

zyki słuchać będziemy podczas Inauguracji i Finału Dni oraz podczas kameralnego wieczoru zatytu-

łowanego Remember me, na którym zabrzmi także dorobek jego córki Roxanny. Dla zainteresowa-

nych tą niezwykłą postacią zorganizowane zostanie spotkanie z autorką monografii Panufnik wyda-

nej przez PWM. 

Do muzyki stanowiącej już nasze narodowe dziedzictwo, a nigdy dotąd jeszcze w Kielcach nie 

wykonywanej, sięgniemy nieco szerzej i głębiej: usłyszymy romantyczną III Symfonię Od wiosny do 

wiosny Zygmunta Noskowskiego, patetyczną i kolorystyczną jednocześnie IV Symfonię Grażyny Ba-

cewicz, a także kameralne kompozycje Franciszka Brzezińskiego i Leopolda Różyckiego oraz wybitne 

dokonania klasyków współczesności – Witolda Szalonka i Witolda Lutosławskiego. Do twórców, któ-

rych muzyka z powodzeniem gościła już na naszej nie tylko festiwalowej estradzie, i których ponow-

nie teraz usłyszymy, należą: Marcin Błażewicz, Sławomir Czarnecki, Piotr Moss, Tomasz Opałka (jego 

Vitality na multiperkusję i orkiestrę zabrzmi po raz pierwszy jako trzyczęściowa całość) oraz Lidia 

Zielińska, która tym razem zaprezentuje się w rolach przewodnika po muzyce elektroakustycznej, 

kompozytorki i autorki nowoczesnych instalacji dźwiękowych. 

Tegoroczna festiwalowa oferta to wielka różnorodność stylistyczna, estetyczna, warsztatowa, 

technologiczna, formalna, obsadowa i wykonawcza. Nie można tego przegapić. 

 

* 

 

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza na wystawy 
 

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza do zwiedzania okolicznościowej prezentacji o tema-

tyce wielkanocnej przygotowanej do celów edukacyjnych i warsztatowych. W klimat Wielkiego Postu 

wprowadzają pasyjne obrazy Marianny Wiśnios z Rataj, namalowane w latach 50. i 90. ubiegłego 

stulecia. Cykl ekspresyjnych malowideł tej autorki zamyka radosne Zmartwychwstanie Chrystusa. 

Zwycięstwo życia nad śmiercią wyrażają także rzeźby Józefa Kwietnia z Matyniowa i Bogdana Gęb-

skiego z Nowego Odrowążka. Zwyczaj święcenia palm przedstawiają rzeźby Grzegorza Króla z Koń-

skich i Henryka Zegadły z Krzyżki. Symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa stał się baranek wiel-

kanocny, nieodzowny składnik polskiego „święconego”. W ludowej tradycji rolniczej idee życia wyra-

żają także jajko i palma wielkanocna. Wszystkie te symbole prezentowane są na ekspozycji, którą 

można oglądać do 27 kwietnia w Sali Ekonomskiej na parterze Pałacu Biskupów Krakowskich, od-

działu Muzeum Narodowego w Kielcach. Wstęp wolny. 

Ponadto Muzeum organizuje warsztaty z kultury ludowej i plastyki adresowane do uczniów 

klas I – VI szkoły podstawowej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą wykonywać projekty pisanek. 

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00. 

 

 

* 
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Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach programu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej na 2014 r.” 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków w ramach programu „Od-

nowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” do dnia 9 kwietnia 2014 r. 

Wnioski należy składać w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, Budynek C2, I 

piętro pok. 109. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. tel. 41-342-15-47. Dokumenty do pobrania 

 
* 
 

Kolejny nabór do projektu "Teraz praca" 

Osoby z powiatu skarżyskiego w szczególnej sytuacji na rynku pracy mają możliwość przystąpie-

nia do czwartego naboru wniosków w ramach projektu systemowego "Teraz praca", realizowanego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Łączna kwota środków przeznaczonych na przewidzia-

ne w programie formy aktywizacyjne to ponad 1,1 mln złotych. Podania będzie można składać od 1 

kwietnia. 

Zgłaszający się do projektu "Teraz praca" skorzystają z jednego z trzech rodzajów pomocy: staży, 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta-

nowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 

Pierwsza forma aktywizacji adresowana jest do bezrobotnych do 25 roku życia, którzy nie pracu-

ją ani nie uczą się i są zarejestrowani w bazie nie dłużej niż 4 miesiące (tzw. młodzież NEET). O dotacje 

na założenie własnej firmy mogą ubiegać się pozostający bez pracy: do 25 roku życia i powyżej 50 roku 

życia, posiadający aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności lub zarejestrowani w skarżyskim po-

średniaku łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów od-

bywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Dla takiej samej grupy osób przewidziana jest 

ostatnia forma pomocy, czyli zwrot nakładów poniesionych na stworzenie lub dopasowanie miejsca pra-

cy. 

Umowy stażowe będą podpisywane na okres sześciu miesięcy, jeżeli pracodawca zobowiąże się 

do zatrudnienia praktykanta na pełen etat, na minimum trzy miesiące po zakończeniu powyższej formy 

aktywizacji. W przypadku braku deklaracji okres praktycznej nauki zawodu zostanie skrócony do trzech 

miesięcy, bez możliwości jej przedłużenia. Jak podaje skarżyski PUP, na zorganizowanie staży zarezer-

wowano 156 tysięcy złotych, na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - 400 tysięcy złotych, 

zaś refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 600 tysięcy złotych. Maksymal-

na wysokość grantu na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację ze środków Funduszu Pracy 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego to 20 tysięcy 

złotych. 

Wszystkie kompletne i prawidłowo sporządzone wnioski będą rozpatrywane aż do momentu wy-

czerpania środków. Stosowna dokumentacja dostępna jest w siedzibie urzędu oraz na stronie interneto-

wej www.pupskarzysko.pl. 

 
* 

http://www.sejmik.kielce.pl/item/39378-przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-programu-odnowa-wsi-swietokrzyskiej-na-2014-r?start=10
file:///C:/Users/Agnieszka/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HWHJVDAK/www.pupskarzysko.pl
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VI edycja konkursu "Odkryj e-wolontariat" 

 

Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wkrótce ogłoszą szóstą edycję 

konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Konkurs "Odkryj e-wolontariat" w roku 2014 staje się konkursem 

grantowym! Konkurs powstał po to, by wspierać zaangażowanie społeczne w Internecie, informować o 

zaletach e-wolontariatu i – oczywiście – nagradzać najbardziej pomysłowe inicjatywy! 

Chcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś dobrego? Podziel się z swoim pomy-

słem i zdobądź grant na jego realizację!  

Do udziału w konkursie „Odkryj e-wolontariat” organizatorzy zapraszają instytucje, organizacje i 

grupy nieformalne, które działają lub chcą działać w Internecie. Rozpoczyna się okres oczekiwań na 

propozycje nowych działań społecznych w sieci lub pomysły na nową jakość dla już istniejących projek-

tów. Najciekawszym ze zgłoszonych inicjatyw zostanie udzielone wsparcie finansowe i merytoryczne. 

Finaliści konkursu „Odkryj e-wolontariat” wezmą udział w inspirujących warsztatach, które pomogą im 

dopracować koncepcje i przedstawić je Kapitule Konkursu w poprawionej wersji. Najlepsi z najlepszych 

otrzymają grant na realizację pomysłu! Podsumowanie konkursu odbędzie się jesienią 2014 r. w War-

szawie. 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich tych, którzy pragną działać społecznie w sieci. 

Chcesz założyć portal informacyjny o swojej miejscowości? A może marzy ci się poprowadzenie kursów 

e-learningowych? Masz pasję i chcesz się nią dzielić? Zaangażuj internautów we wspólne działanie! Do-

wiedz się, czym jest e-wolontariat, daj się zainspirować dobrymi praktykami i przyślij swój pomysł na e-

wolontariat.  

Formularz zgłoszeniowy dla wniosków wstępnych aktywny będzie od 1 do 30 kwietnia 2014 r. 

na stronie http://e-wolontariat.pl/  

 
* 
 

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostoso-

wywaniem rolnictwa i leśnictwa…. – nabór wniosków 
 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ra-

mach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w termi-

nie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2014r. 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Biu-

ro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18,  kancelaria Biura PROW (XI piętro, pokój 

1132), w godzinach 7.30-15.30.  

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-

gionalnego w Kielcach, Biuro PROW www.prow.sbrr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl  

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Święto-

krzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, pokój 1107,1110 w godzinach 7.30-15.30 oraz pod 

numerem telefonu 41 330-10-77.   

 
* 
 
 

http://e-wolontariat.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
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Rozpoczynamy projekt "Inkubatory przetwórcze" 
 

Województwo świętokrzyskie posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania produk-

tów regionalnych i lokalnych ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, czyste 

środowisko naturalne i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe. 

W Polsce brakuje tradycji wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych na większą skalę dla-

tego rolnicy nadal sprzedają surowiec, a nie przetworzone produkty. Ponadto obowiązujące przepisy 

stawiają przed producentami wymagania, którym trudno sprostać. 

Chcąc wprowadzać nowe rozwiązania umożliwiamy uruchomienie obiektu przystosowanego 

do potrzeb lokalnych producentów. Uruchomienie inkubatora przetwórczego/ kuchennego umożliwi 

rolnikom przetwarzanie produkowanych owoców, warzyw lub pozyskanego runa leśnego w warun-

kach spełniających wymogi sanitarno-higieniczne. 

Obecnie obiekty tego typu w Polsce nie funkcjonują. Tak więc organizacja pozarządowa lub sa-

morząd, który otrzyma dotację będzie tworzył modelowe rozwiązania dla polskiej wsi/ polskich pro-

ducentów. 

Projekt zakłada utworzenie  inkubatora przetwórczego owoców i warzyw (inkubatora kuchen-

nego) na terenie realizacji projektu. Umożliwia dostęp do profesjonalnych urządzeń do przetwarzania 

owoców i warzyw dla małych producentów przetworów, rolników, gospodarstw agroturystycznych itp. 

Na dofinansowanie może liczyć projekt, który będzie koncentrował się na osiągnięciu następu-

jących rezultatów: 

 utworzenie  inkubatora przetwórczego (kuchennego) na terenie realizacji projektu 

 rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności 

 umożliwienie sprzedaży produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych przez 

rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji 

 zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów lokalnych 

przez małe gospodarstwa 

 wzbogacenie/poszerzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym ofe-

rowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów i wyrobów garmażeryjnych. 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne.  

 

* 

 

Konkurs Ofert Obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino na terenie 

Republiki Włoskiej z udziałem członków organizacji harcerskich 
 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty kon-

kurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielę-

gnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Rodzaj zadania objętego konkursem to organizacja udziału grup członków organizacji harcer-

skich liczących łącznie do 1500 osób w uroczystościach pod Monte Cassino w Republice Włoskiej, które 

odbędą się w dniach 16-19 maja 2014 r. oraz organizacja w powyższym miejscu innych przedsięwzięć 

związanych z kultywowaniem pamięci o bitwie pod Monte Cassino i żołnierzach 2. Korpusu Polskiego. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie harcerskie organizacje pozarządowe 

Oferent, któremu zostanie przyznana dotacja w najwyższej wysokości, zobowiązany jest do 

skoordynowania w dniach 16-19 maja 2014 r. na terytorium Republiki Włoskiej udziału w uroczysto-

ściach i innych przedsięwzięciach objętych zadaniem pozostałych oferentów, którym przyznano dota-

cje. Termin składania ofert: do 11 kwietnia 2014 roku. Szczegóły 

 

http://www.swietokrzyskieswiss.pl/inkubatory-przetworcze/o-projekcie
http://bip.udskior.gov.pl/Otwarty,Konkurs,Ofert,Obchody,70,rocznicy,bitwy,pod,Monte,Cassino,na,terenie,Republiki,Wloskiej,z,udzialem,czlonkow,organizacji,harcerskich,874.html
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

* 
 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku 2014” 
 

Do 14 kwietnia internauci mogą głosować na firmę, która DOBRO CZYNI CAŁY ROK, pomaga 

innym, angażuje się w projekty społeczne, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i promuje 

wolontariat wśród pracowników.  

Takich dobry firm, które nie siedzą z założonymi rękami jest naprawdę wiele. Dlatego Kapi-

tuła Konkursu nie miała łatwego zadania. 17 marca podczas obrad, spośród 139 nadesłanych zgło-

szeń wybrała laureatów w dwóch kategoriach ("Zaangażowanie lokalne" oraz "Strategia społeczne-

go zaangażowania"), a w pozostałych kategoriach wybrała finalistów. Teraz czas na głos internau-

tów! Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę glosuj.dobroczyncaroku.pl, zalogować się (przez e-

mail lub przez Facebooka), a następnie wybrać firmę (lub firmy - można zagłosować w kilku katego-

riach). Trzeba pamiętać, aby potwierdzić oddanie głosu klikając w link, który zostanie przesłany na 

adres e-mail. 

Głosować można codziennie, aż do 14 kwietnia można wybierać swoich faworytów. 

Lista finalistów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu dostępna jest na stronie . Więcej o ich dzia-

łaniach można przeczytać wchodząc na: glosuj.dobroczyncaroku.pl 

Wśród głosujących internautów zostaną rozlosowane zaproszenia na uroczystą Galę Finało-

wą Konkursu, organizowaną pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Gala odbędzie się 28 

maja w Hotelu Intercontinental w Warszawie. 

 

* 

 

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Letnia szkoła 

młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą” 
 

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zada-

nia polegające na organizacji obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk pol-

skich za granicą w okresie wakacji letnich w ramach dwóch modułów: 

1)Moduł I 

– realizacja obozów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk polskich na Ukrainie 

2) Moduł II 

– realizacja obozów edukacyjnych dla młodzieży ze środowisk polskich zamieszkałych w pozosta-

łych krajach. 

Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 września 2014 r. 

Miejscem składania ofert jest: 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Al. J. Ch. Szucha 25  

00-918 Warszawa 

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2014 r.  

Więcej informacji wraz z niezbędnymi załącznikami można znaleźć w  Szczegóły.  

 

* 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://glosuj.dobroczyncaroku.pl/
http://glosuj.dobroczyncaroku.pl/
http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2081%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-letnia-szkoa-modzieowych-animatorow-rodowisk-polskich-za-granic--dewzp045232014&catid=80%3Azadania-publiczne-2014&Itemid=111
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Konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Za-

pewnienie uczniom niewidomym i słabo widzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 

wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz w postaci plików dźwię-

kowych”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Oferent może złożyć tylko 

jedną ofertę. 

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zapewnią uczniom 

niewidomym i słabo widzącym czasopisma przeznaczone dla dzieci i młodzieży wykonane w systemie 

Braille’a i w druku powiększonym oraz dodatkowo w postaci plików dźwiękowych. Na realizację zada-

nia przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000 zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 

31 grudnia 2014 r. 

Miejscem składania ofert jest: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Al. J. Ch. Szucha 25 

00 - 918 Warszawa 

Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2014r 

Wszystkie niezbędne załączniki dostępne są w Szczegóły 

 

* 

 

Nabór do programu „Youngster” na rok szkolny 2014/15  

 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór do VIII edycji programu „Youngster”, 

która będzie realizowana w roku szkolnym 2014/15. Do programu mogą przystąpić zainteresowane 

gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, które w określonym przez Fundusz terminie prześlą deklarację 

przystąpienia do programu, na adres: 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

ul. Miedziana 3A 

00-814 Warszawa 

z dopiskiem: REKRUTACJA DO PROGRAMU YOUNGSTER 

Zgłoszenia można przesyłać jedynie pocztą tradycyjną. Zgłoszenia przesłane e-mailem i faxem 

nie będą brane pod uwagę. 

Zgłoszenia do nowej edycji można przesyłać do 9 kwietnia 2014 r. W programie może wziąć 

udział maksymalnie 30 szkół, dlatego o przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń 

oraz poprawne wypełnienie dokumentów.  

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do gimnazjalistów z klas 

trzecich. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości 

języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane 

są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym. 

To, co wyróżnia program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej mo-

tywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede 

wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu. 

Youngster to także: 

 nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia 

 szkolenia metodyczne dla nauczycieli 

 

http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2084%3Aogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-pt-zapewnienie-uczniom-niewidomym-i-sabo-widzcym-czasopism-przeznaczonych-dla-dzieci-i-modziey-wykonanych-odpowiednio-w-systemie-braillea-i-w-druku-powikszonym-oraz-w-postaci-plikow-dwikowych--dewzp045242014&catid=80%3Azadania-publiczne-2014&Itemid=111
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 konkursy prospołeczne dla uczniów 

 brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych 

 stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii 

 platforma e-learningowa 

Efektami programu Youngster są lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angiel-

skiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie uła-

twia im to dostęp do miejskich szkół ponadgimnazjalnych. 

W programie wzięło udział już ok. 20 tysięcy uczniów z ponad 210 gmin z terenów wiejskich! 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne.  

 

 

* 

 

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.efrwp.pl/news/show/124/nabor-do-programu-youngster-na-rok-szkolny-201415
file://192.168.1.99/srws/Stowarzyszenie/Projekty/POKL_542/Newsletter/2013/:%20biuro@swietokrzyskielgd.pl

