
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
1. Zaproszenie na szkolenie „Zasa-

dy przygotowania skutecznej 
strategii marketingowej”. 

2. "Strategie marketingowe i re-
klama w organizacjach pozarzą-
dowych".  

3. Szkolenie "NGO w środowisku 
lokalnym - profesjonalne przy-
gotowanie spotkań i konferen-
cji". 

4. Bezpłatne szkolenia dla organi-
zacji pozarządowych – Włosz-
czowa. 

5. Kurs Trenerski I stopnia – moż-
liwe współfinansowanie. 

6. Odznaka Honorowa dla zasłużo-
nych. Wnioski do 15 kwietnia. 

7. Sieć Zagród Edukacyjnych woje-
wództwa świętokrzyskiego. 

8. Wielkanocne zwyczaje w trady-
cji krajów Europy. 

9. Nowy projekt dla osób bezro-
botnych: "STOP wykluczeniu". 

10. XXVII Wojewódzkie Święto 
Kwitnącej Jabłoni w Samborcu. 

 
 

1. Blisko geostanowiska - konkurs 
dla uczniów. 

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Kiel-
cach ogłasza konkurs. 

3. Zostań Mikroprzedsiębiorcą Ro-
ku 2014! 

4. SOŁECTW@ w sieci – konkurs na 
najlepszą wiejską stronę inter-
netową. 

5. Nabór wniosków na uczestnic-
two w Międzynarodowych Tar-
gach Meblowych MTM 2014. 

6. Konkursy grantowe na rzecz 
wsparcia Polonii i Polaków 
mieszkających za granicą. 

7. Konkurs „Za naprawianie świa-
ta”. 
 

 

 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

zaprasza do udziału w szkoleniu 

ZASADY PRZYGOTOWANIA SKUTECZNEJ STRATEGII MARKE-

TINGOWEJ 

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 

22-24 kwiecieo 2014 r. 

w 

Hotelu Senator 

ul. Krywki 18 , 

27-200 Starachowice 

 

Trener prowadzący: Olgierd Witczak –  studia magisterskie na Akademii Eko-

nomicznej w Katowicach o specjalizacji marketing. Studia 

doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Wieloletni trener  w różnych projektach, od 2005 roku 

również wykładowca w Wyższej szkole Biznesu w Dąbro-

wie Górniczej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną 

Pracy w Katowicach. 

 

22 kwiecieo 2014 (wtorek) 

0930-1100   Rola i znaczenie marketingu w rozwoju organizacji. 

1100-1115   Przerwa kawowa. 
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 1115-1245  Marketing w strategii organizacji. 

1245-1345   Obiad. 

1345-1515  Analiza otoczenia i wnętrza organizacji – podstawa budowy strategii marketingowej. 

1515-1530  Przerwa kawowa. 

1530-1700   Potencjał organizacji – metody pomiaru i wybór kierunków rozwoju. 

 

23 kwiecieo 2014 (środa) 

0930-1100  Proces planowania marketingowego – cele, zadania, harmonogram. 

1100-1115  Przerwa kawowa. 

1115-1245  Interesariusze – identyfikacja kluczowych podmiotów dla organizacji. 

1245-1345  Obiad. 

1345-1515  Segmentacja interesariuszy i pozycjonowanie organizacji. 

1515-1530  Przerwa kawowa. 

1530-1700  Narzędzia marketingowe wykorzystywane przez organizację – skuteczne i efektywne oddziały-

wanie na otoczenie. 

 

24 kwiecieo 2014 r. (czwartek) 

0930-1100 Nowe trendy – płaszczyzna do wykorzystania w działalności LGD. 

1100-1115 Przerwa kawowa. 

1115-1245 Tworzenie atrakcyjnej oferty LGD dla różnych grup interesariuszy - współtworzenie   wartości i 

budowanie relacji z interesariuszami. 

1245-1345 Obiad. 

1345-1515 Jakośd oferty organizacji – model luk jakości. 

1515-1530 Przerwa kawowa. 

1530-1700 Pomiar jakości oferty turystycznej – metody i techniki badao. 

 

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

z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 15.04.2014 r. do godziny 12:00. 

Serdecznie zapraszamy! 

* 

"Strategie marketingowe i reklama w organizacjach pozarządowych"  
 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza na bezpłatne szkolenie "Strategie marketingowe i 

reklama w organizacji pozarządowej", które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2014 w Budynku Szkół 

przy ul. Przypkowskiego 3 w Jędrzejowie. 

Terminy zajęd: 

 piątek (11.04.2014 r.) godz. 15.00 - 21.00 

 sobota (12.04.2014 r.) godz. 9.00 - 15.00 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, 

wolontariuszy) z następujących powiatów województwa świętokrzyskiego: jędrzejowskiego, pioczowskie-

go, kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego i m. Kielce. Organizator 

zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek w trakcie zajęd. Każdy 

uczestnik otrzyma certyfikat ukooczenia szkolenia. Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela dodatkowych  

 

../03-04.09.2013/biuro@swietoktzyskielgd.pl
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dodatkowych informacji: 

Anna Grochowina - asystentka projektu. 

Biuro Terenowe w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 42 

tel. 41 386 80 28 

e-mail: a.grochowina@sir.com.pl 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowe-

go", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Więcej informacji na stronie www.centra.ngo.sir.com.pl  

 

* 

 

Szkolenie "NGO w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkao i kon-

ferencji" 

 

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

Pozarządowego", zaprasza przedstawicieli stowarzyszeo i fundacji na bezpłatne szkolenie "Organizacje 

pozarządowe w środowisku lokalnym - profesjonalne przygotowanie spotkao i konferencji", które odbę-

dzie się 25 kwietnia 2014 w Kooskich przy ul. Spółdzielczej 16, w godzinach 16:00-22:00. 

Adresaci szkolenia: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu następujących powiatów 

województwa świętokrzyskiego: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pioczowskiego, skarżyskiego, 

starachowickiego, włoszczowskiego i m. Kielce. 

Prowadzący: Cezary Papaj - kierownik Zespołu Marketingu w Banku Spółdzielczym w Kielcach, 

trener i doradca biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Tematyka zajęd: 

 rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym, analiza potrzeb społeczności lo-

kalnych 

 charakterystyka i kategoryzacja spotkao i konferencji 

 zarządzanie procesem organizacji 

 działania marketingowe i public relations - współpraca z mediami 

 organizacja spotkao i konferencji 

 kontrola realizacyjna i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 

Organizatorzy zapewniają profesjonalną kadrę szkoleniową, materiały oraz ciepły posiłek w czasie 

zajęd. Zgłoszenia przyjmuje: 

Joanna Bocheoska - asystentka Projektu 

Biuro Terenowe w Kooskich, ul. Spółdzielcza 16 a 

Tel.: 41-372-41-05 

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

Więcej informacji na stronie www.centra.ngo.sir.com.pl  

 

* 

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych – Włoszczowa 
 

 Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza na bezpłatne szkolenia ”Strategie marketingowe i 

reklama w organizacji pozarządowej” oraz "Zarządzanie zasobami własnymi i ich wykorzystanie w pracy 

organizacji". Szkolenia odbędą się: 

 

http://www.centra.ngo.sir.com.pl/
http://www.centra.ngo.sir.com.pl/
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 "Zarządzanie zasobami własnymi i ich wykorzystanie w pracy organizacji jako zespołu ludzi", - 

12 kwietnia 2014, w godzinach: 9:00-15:00, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we 

Włoszczowie, Koniecpolska 42, 29-100 Włoszczowa. 

 "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego" - 23-24 kwietnia 2014 Włoszczowa 

przy oś. Brożka (Lokalna Grupa Rybacka). 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu "Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządo-

wego". Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolon-

tariuszy) z następujących powiatów: jędrzejowskiego, kieleckiego, koneckiego, pioczowskiego, skarżyskiego, 

starachowickiego, włoszczowskiego i m. Kielce. 

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek w czasie zajęd. 

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukooczenia szkolenia. 

Zgłoszenia można dokonad telefonicznie pod nr 41 386 66 27 lub elektronicznie na adres: 

k.prokop@sir.com.pl. 

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w projekcie kadra zarządzająca informuje, że pierw-

szeostwo w udziale mają osoby nie korzystające jeszcze ze wsparcia projektowego. Informujemy również, że 

nie można uczestniczyd dwa razy w tym samym szkoleniu.  

Więcej informacji na stronie www.centra.ngo.sir.com.pl  

 

* 

 

Kurs Trenerski I stopnia – możliwe współfinansowanie 
 

Zapraszamy do udziału w najbliższej edycji Kursu Trenerskiego I stopnia w ramach Szkoły Trenerów 

PKR, który odbędzie się w Łodzi w dniach 16-18, 24-25 maja 2014. W związku z realizacją Kursu Trenerskiego 

I stopnia koncentrującego się na rozwoju kompetencji trenerskich oraz możliwości współfinansowania do 

60% kosztów, 11 Muz zaprasza do przesyłania wniosków wraz z CV osoby z województwa świętokrzyskiego. 

Proponowany Kurs Trenerski I stopnia daje narzędzia, wiedzę i kompetencje do prowadzenia szkoleo, 

warsztatów, kursów. 60 godzin dydaktycznych Kursu Trenerskiego I stopnia przeznaczone jest m.in. na:  

 projektowanie szkoleo i warsztatów 

 dynamikę i proces grupowy 

 komunikację trenera z grupą 

 metody i narzędzia pracy 

 branding i wizerunek trenera 

 sprzedaż, podstawy prawne i organizację szkoleo 

 przygotowanie przykładowego warsztatu (zadanie indywidualne z konsultacją) 

Programowo Kurs Trenerski I i II stopnia realizowany jest na 5 poziomie European Qualifications 

Framework (EQF LLL), który jest potwierdzeniem wiedzy, umiejętności oraz kompetencji trenerskich. Absol-

wenci, którzy planują podróże lub pracują przy projektach międzynarodowych mogą otrzymad certyfikat w 

języku angielskim. 

Kurs skierowany jest w szczególności do: 

1. Osób przygotowujących się do pracy w roli trenera (szkoleniowiec, instruktor, wykładowca, manager 

pracujący z zespołem, product manager, coach, animator, pedagog lub koordynator zespołów) 

2. Trenerów wewnętrznych pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyd swoje kwalifikacje, wiedzę i 

umiejętności 

3. Praktyków i absolwentów specjalistycznych szkoleo i kursów branżowych lub zawodowych 

 

mailto:k.prokop@sir.com.pl
http://www.centra.ngo.sir.com.pl/
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 4. Prezesów i Członków Zarządów fundacji i stowarzyszeo oraz koordynatorów zarządzających pro-

jektami szkoleniowymi. 

W ramach Programu Kultura Rozwoju występuje możliwośd współfinansowania do 60% kosztów uczest-

nictwa. Szczegółowe informacje o programie Kursu Trenerskiego I stopnia, terminach i zasadach zgłosze-

nia oraz udziału w Szkole Trenerów PKR są dostępne na stronie: http://www.11muz.pl/kultura-

rozwoju/szkola-trenerow-pkr/#kurs-trenerski-1-stopnia oraz pod numerami telefonów: 535-044-488 i (42) 

298-82-16. 

* 

 

Odznaka Honorowa dla zasłużonych. Wnioski do 15 kwietnia. 

 

Przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż prze-

dłużony został termin składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. 

Wnioski można składad do 15 kwietnia 2014 r. Odznaka może byd nadawana osobom fizycznym i praw-

nym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samo-

rządu terytorialnego, miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub działal-

nością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla Województwa Świętokrzyskiego. 

W szczególności przyznawana będzie za zasługi w rozwoju społeczno – gospodarczym wojewódz-

twa świętokrzyskiego, nauki i oświaty, kultury i sztuki, badao naukowych, ochrony zdrowia, rozwoju rol-

nictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzację walorów i osiągnięd województwa święto-

krzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. 

W skład Komisji Odznaki Honorowej wchodzi 15 osób - marszałek, przedstawiciele Sejmiku, uczel-

ni wyższych, biznesu, świata nauki i kultury oraz świętokrzyscy samorządowcy. 

Wniosek o nadanie Odznaki powinien zostad złożony w terminie do 15 kwietnia br. w Kancelarii 

Sejmiku, pok. 451, IV piętro, bud. C2, Urząd Marszałkowski, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub prze-

słany na adres: Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków 

Kielc 3, 25-516 Kielce. 

Więcej informacji. 

* 

 

Sied Zagród Edukacyjnych województwa świętokrzyskiego 

 

Wypracowanie własnego programu edukacyjnego z ofertą kierowaną do szkół jest dla świętokrzy-

skich gospodarstw rolnych innowacyjnym sposobem na szukanie dodatkowych źródeł dochodu. W woje-

wództwie świętokrzyskim do Sieci Zagród Edukacyjnych należy na razie siedem gospodarstw, a zaintere-

sowanych jest kolejnych dwadzieścia. Projekt wspierający takie gospodarstwa w budowaniu oferty eduka-

cyjnej realizuje Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach Szwajcarskiego 

Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. 

"Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działao jednostek samorzą-

du terytorialnego w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” to projekt realizowany 

przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego z woje-

wództw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rol-

ników Tessyoskich. 

– Do sieci mogą aspirowad tylko te gospodarstwa, które prowadzą działalnośd rolniczą, a więc mogą 

prowadzid programy edukacyjne w oparciu o własne zasoby – hodowlę zwierząt i uprawę roślin. Zwy-

kle gospodarstwa te mają dodatkową działalnośd agroturystyczną – mówi Anna Michalska ze Święto-

krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, regionalny koordynator projektu.  

 

http://www.11muz.pl/kultura-rozwoju/szkola-trenerow-pkr/#kurs-trenerski-1-stopnia
http://www.11muz.pl/kultura-rozwoju/szkola-trenerow-pkr/#kurs-trenerski-1-stopnia
http://www.sejmik.kielce.pl/item/39479-odznaka-honorowa-dla-zasluzonych-wnioski-do-15-kwietnia
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Zagrody opracowują zwykle tematyczne ścieżki edukacyjne, najczęściej w oparciu o specjalizację da-

nego gospodarstwa np. „W krainie ziół dziko rosnących”, „Świat ryb”, „Pszczoły i ich produkty”, ale też „Obraz 

wiejski utkany w pachnącym sianie” czy „W gościnie u chłopa świętokrzyskiego”. Gospodarstwa takie swoje 

oferty kierują między innymi do szkół, oferując wycieczki połączone z ciekawą propozycją edukacyjną i pozna-

waniem tradycji życia wiejskiego, jak na przykład dawny wypiek chleba czy inne wiejskie czynności.  

Rolnicy biorący udział w projekcie w pierwszym etapie uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Szwaj-

carii, następnie odbywali szkolenia, podczas których specjaliści podpowiadali, jak budowad program dla kon-

kretnego gospodarstwa. Kolejnym etapem projektu będą Dni Otwarte w Zagrodzie Edukacyjnej w Celinach 

zaplanowane na maj tego roku. Będzie w nich uczestniczyd 60 dzieci oraz przedstawiciele środowisk edukacyj-

nych. 

Z ofertą świętokrzyskich zagród edukacyjnych można zapoznad się na stronie internetowej 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/  

* 

 

Wielkanocne zwyczaje w tradycji krajów Europy 
 

Od 5 kwietnia Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza do zwiedzania nowej wystawy „Świętowanie wiosny – 

wielkanocne zwyczaje i obrzędy w tradycyjnych kulturach Europy". Ekspozycja pokazuje różnorodnośd obrzę-

dów i zwyczajów wielkanocnych w Europie, a równocześnie prowadzi do wniosku, że korzenie kultury są 

wspólne dla całego kontynentu. Można będzie ją oglądad w Dworku Laszczyków w Kielcach do 18 maja. 

Kurator wystawy Małgorzata Imiołek podkreśla, że tradycyjne świętowanie w kulturze narodów Euro-

py jest zjawiskiem wielowarstwowym, na które składają się co najmniej dwa nurty kulturowe. – Jednym z nich 

jest tradycja chrześcijaoska z własnym „oficjalnym” cyklem i obrządkiem świętowania. Drugi to przedchrześci-

jaoskie elementy tradycji rolniczej z bogatą obrzędowością, której rytuały, jak wierzono, wywierały niezwykle 

istotny wpływ na najbliższą przyszłośd człowieka – przede wszystkim miały zapewnid urodzaj i zdrowie. Wy-

mienione nurty nakładały się na siebie, przenikały i uzupełniały, tworząc w tradycyjnych kulturach europej-

skich specyficzne formy świętowania, jednocześnie różnorodne i tożsame – wyjaśnia Małgorzata Imiołek. 

Podczas zwiedzania wystawy będzie można zobaczyd m. in. jak wyglądał śmigus-dyngus na Węgrzech, 

na Słowacji, w Czechach, jak były święcone pokarmy na Ukrainie czy na Białorusi albo jak wyglądały w różnych 

krajach palmy wielkanocne, pisanki, kukły topione na pożegnanie zimy, czyli polskie marzanny. Chod większośd 

eksponatów dotyczy obrzędowości narodów słowiaoskich, to są również pochodzące z Włoch, Niemiec, Hisz-

panii, Grecji czy Szwecji. 

Eksponaty i zdjęcia wypożyczone zostały m. in. ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, z 

Paostwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, z Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wsi Lubelskiej. 

 

* 

 

Nowy projekt dla osób bezrobotnych: "STOP wykluczeniu" 

 

Zapraszamy osoby bezrobotne z województwa świętokrzyskiego (wyłącznie osoby z powiatów: kielec-

kiego, koneckiego, sandomierskiego, staszowskiego), do udziału w projekcie: „STOP wykluczeniu”. Realizato-

rem projektu jest LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Fiołkowa 7. W ramach projektu 

wsparciem zostanie objętych 70 osób bezrobotnych(zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) spełniających okre-

ślone kryteria. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/
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1. Indywidualne pośrednictwo pracy (coaching kariery)–10 godzin/osobę zajęcia indywidualne 

2. Szkolenia: 

 Spawacz/ka metodą MAG 135 – 145 godz./2 grupy 

 Technik prac biurowych 120 godz./3 grupa 

 Przedstawiciel/ka handlowy/a 120 godz. /2 grupy 

3. Warsztaty specyficznych kompetencji niezbędnych na rynku pracy-grupowe poradnictwo psychospo-

łeczne +warsztaty komputerowe z obsługą urządzeo biurowych –moduł 68 godz. 

Każdy uczestnik/czka otrzyma voucher upoważniający do udziału w 68 godz. zajęd (32 godz. zajęd psycho-

społecznych do wyboru oraz 36 godzinne warsztaty komputerowe z obsługą urządzeo biurowych do wyboru 2 

moduły: 

 Akademia wizerunku – 16 godz. 

 Trening asertywności – 16 godz. 

 Warsztaty radzenia sobie ze stresem – 16 godz. 

 Organizacja czasu pracy – 16 godz. 

 Trening motywacyjny – 16 godz. 

4. Jednodniowa wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej 

5. Staże 

Każdy Uczestnik Projektu odbędzie staż u pracodawców w województwie świętokrzyskim 4 miesięczny 

staż zawodowy. Na zakooczenie stażu pracodawcy wystawią opinie, które będą stanowid podstawę do wyda-

nia zaświadczenia o ukooczeniu stażu. Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie na staż.  

Więcej informacji oraz zapisy do projektu na stronie http://stop.lechaa.pl/ oraz pod numerem tel.: 

(41) 341-57-92. 

* 

 

XXVII Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu 
 

Zapraszamy Paostwa na XXVII Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu – 11 maja 2014 ro-

ku. Program imprezy: 

- 9:00 - Spotkanie z sadownikami w budynku Grupy Sadowniczo – Warzywniczej Złoty Sad w Sambor-

cu. Konferencję poprowadzi Pan Adam Fura. Po konferencji odbędzie się test opryskiwaczy sadowniczych. 

- 11:15 – Uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu oraz 

przemarsz uczestników w barwnym korowodzie na plac imprezy. 

- 13:00 – Uroczyste powitanie Gości przez Wójta Gminy Samborzec Pana Witolda Garnuszka, Wystą-

pienie Gospodyni i Gospodarza XXVII Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni, Wystąpienia Zaproszonych 

Gości. 

- 15:00 – Występ uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, Występ 

uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych z Chobrzan, Występ młodzieży z Gminnego Centrum Kultury, Spor-

tu i Rekreacji w Samborcu. 

- 16:00 – Występ Zespołu LESIOKI 

- 17:30 – Występ Zespołu BACIARY 

- 19:00 – Występ Zespołu QUEEN BAND 

- 20:30 – Występ Zespołu BOYS 

- 22:00 – Dyskoteka z MATT REMAY+SAXO OUR STYLE – Występ grupy z Gminy Samborzec 

Ponadto w imprezie: wystawy maszyn rolniczo-sadowniczych, degustacja potraw regionalnych, loty 

balonem na uwięzi, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji i niespodzianek. 

 

http://stop.lechaa.pl/
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Patronat nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda 

Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, Wójt Gminy Samborzec Witold Garnuszek, A.R. Chmielewski. 

Współorganizatorem wydarzenia są m. in. Wójt i Rada Gminy Samborzec, Lokalna Grupa Działania 

Ziemi Sandomierskiej. 

* 
 

Blisko geostanowiska - konkurs dla uczniów 

 

Geopark Kielce organizuje kolejną edycję konkursu edukacyjnego z grą terenową „GEOSTANOWISKA 

W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. Przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) ze szkół gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z ich ma-

łymi ojczyznami w kontekście nauk o Ziemi, a także przedstawienie nowych technologii i ich związku z edu-

kacją. 

Projektu składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich uczniowie wykonają plakat w wersji elek-

tronicznej, prezentujący ciekawe miejsca związane z geologią, a znajdujące się w pobliżu szkoły, z której 

pochodzą uczestnicy konkursu (czyli z terenu miasta, gminy). Następnie prace zostają przesłane do Geopar-

ku Kielce i 10 najlepszych plakatów zostanie  wydrukowanych. 

W dniu 16 czerwca 2014 r. w Centrum Geoedukacji w Kielcach odbędzie się wernisaż nagrodzonych 

prac wraz z podsumowaniem pierwszego etapu “Geostanowisk w Twoim sąsiedztwie”. W tym dniu odbędą 

się również etapy II i III projektu w trakcie których uczestnicy zapoznają się z technologią GPS. Odbiorniki 

GPS wykorzystają ją w grze terenowej. 

Rejestracji osób, chcących wziąd udział w konkursie, dokonuje w imieniu uczniów nauczyciel, wysyła-

jąc zgłoszenie w formie elektronicznej na adres e-mail: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl   lub faxem 41 

362 01 66, wypełniając formularz zgłoszeniowy. 

 

* 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs  
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regio-

nie” Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Konkurs za-

mknięty nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 

„Wsparcie dla pracowników sektora oświaty”. 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: 

1. Szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu). 

2. Poradnictwo psychologiczne. 

3. Pośrednictwo pracy. 

4. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie. 

5. Subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy. 

 

mailto:witold.wesolowski@geopark-kielce.pl
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 http://www.swietokrzyskielgd.pl/a

dmin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc 

  

6. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąd działalnośd gospodarczą poprzez zastoso-

wanie następujących instrumentów: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętno-

ści potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę, 

 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzie-

lenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcz-

nie, w kwocie nie wyższej niż równowartośd minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 

wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji 

(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalnośd w ramach danego projektu). 

7. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 tys. zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrud-

nienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w po-

czątkowym okresie zatrudnienia. 

8. Studia podyplomowe. 

Wysokośd środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu wynosi: 5 932 000,00 

PLN. 

O dofinansowanie mogą występowad wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumen-

tacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.). Dokumentacja Konkur-

sowa dostępna jest w siedzibie WUP oraz na stronie internetowej www.wup.kielce.pl/pokl.  

Nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr PO KL/8.1.2/A2/1/14 prowadzony jest: od 24.03.2014 r. do 

23.04.2014 r. 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składad osobiście, kurierem lub pocztą, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-

561 Kielce. 

Dodatkowe informacje można uzyskad w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 

86, 25 – 561 Kielce, tel. 41 364 16 22, adres e-mail: wup@wup.kielce.pl 

 
* 
 

Zostao Mikroprzedsiębiorcą Roku 2014! 

 

Fundacja Kronenberga przy banku City Handlowy ogłosiła kolejną edycję konkursu, którego celem 

jest nagradzanie i promowanie mikroprzedsiębiorców prowadzących efektywnie i z sukcesem działalnośd 

gospodarczą. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyład do 13 kwietnia 2014 roku. 

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach utworzonej koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczo-

ści, w której uczestniczą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Praco-

dawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business 

Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego praz Inicjatywa Firm Rodzinnych. Patronat honorowy nad Kon-

kursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechocioski. 

Do konkursu mogą przystąpid przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a 

roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. 

Nagrody będą przyznawane w ramach trzech kategorii: 

 SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2007 roku, 

 PROGRES - przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalnośd gospodarczą między 1 stycznia 2007 

roku a 31 grudnia 2010 roku, 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.swietokrzyskielgd.pl/admin/zal/131125_EL_karta_zgloszeniowa.doc
http://www.wup.kielce.pl/pokl
mailto:wup@wup.kielce.pl
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 START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2011 roku. 

Całkowita pula nagród w konkursie wynosi 85 000 zł. 

Uroczystośd wręczenia nagród odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 roku w siedzibie Giełdy Papierów War-

tościowych w Warszawie. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajdują 

się na stronie internetowej: www.kronenberg.org.pl >> Edukacja finansowa >> Mikroprzedsiębiorca Roku. 

 

* 

 

SOŁECTW@ w sieci – konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową 

 

Do 15 kwietnia można zgłaszad swoją stronę internetową do II ogólnopolskiego konkursu na najlep-

szą wiejską stronę internetową SOŁECTW@ w sieci. 

Przez najbliższy miesiąc administratorzy z całej Polski będą mogli zgłaszad swoje strony internetowe 

do drugiej edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci. Podobnie jak w ubiegłym roku patronat nad wydarzeniem 

objął Minister Administracji i Cyfryzacji. 

Finaliści wojewódzcy otrzymają zestawy składające się aparatu cyfrowego wraz ze statywem oraz 

kartą pamięci. Miejsca I-III natomiast otrzymają laptopa, komputer stacjonarny oraz tableta. Wszystkie z 

Internetem mobilnym. 

Nagroda publiczności: mimo, iż w regulaminie nie ma zapisów dotyczących plebiscytu na nagrodę publiczno-

ści administratorzy storn już teraz mogą obmyślad strategię pozyskiwania głosów na swoją stronę interne-

tową. Zachęcamy do rozpoczęcia przygotowao już dzisiaj! 

Organizatorzy przygotowali także coś specjalnego dla administratorów stron, które brały udział w 

zeszłorocznej edycji. Z uwagi na to, iż jednym z głównych działao konkursu „SOŁECTW@ w sieci” jest pro-

mowanie dobrych praktyk mamy nadzieję, że działanie to pobudziło uczestników do rozwoju swoich stron 

internetowych. Dlatego zapraszamy do podzielenie się swoją historią dotyczącą tego rozwoju. Najciekawsza 

z nich zostanie nie tylko przedstawiona na forum ogólnopolskim ale także nagrodzona. 

Organizatorem Konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Konkurs trwa: 

 od dnia 15 marca 2014 r. do dnia 15 kwietnia 2014 r. – zgłaszanie stron internetowych, 

 od dnia 14 kwietnia do dnia 15 maja 2014 – wybór finalistów zgodnie z kryteriami oceny, 

 do 31 maja 2014 r. - ocena stron internetowych finalistów przez jury konkursowe. 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąd w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które są autora-

mi wiejskich stron internetowych, tj.: stron sołectw lub wsi. Strony internetowe mogą byd realizowane oraz 

zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!   

http://konkurs.kss.org.pl/a2.html  

 

* 

Nabór wniosków na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Meblowych MTM 2014 

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

ców z Polski Wschodniej działających w sektorze meblowym na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach 

Meblowych MTM 20124 odbywających się w terminie 2-5 września 2014 r. w Ostródzie (Polska). Termin 

nadsyłania wniosków upływa 25 kwietnia br. 

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach 

Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Opera-

cyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja,

  

http://www.kronenberg.org.pl/
http://konkurs.kss.org.pl/a2.html
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  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agen-

cją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.  

W Wyjeździe mogą wziąd udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalnośd gospodarczą mi-

nimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej , w sektorze meblowym. Przewi-

dywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw. 

Termin nadsyłania wniosków: 25 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie wyników naboru: do kooca kwietnia 2014 

roku. Data może ulec zmianie. 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składad wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub 

kurierem pod adresem: 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 

ul. Bagatela 12 

00-585 Warszawa 

wraz z dopiskiem: BPW - Targi MTM 2014 

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane po 

wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ. 

Więcej informacji. 

 

* 

Konkursy grantowe na rzecz wsparcia Polonii i Polaków mieszkających za granicą 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 

do składania wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz wsparcia Polonii i Polaków mieszkających za 

granicą. 

Wnioski można składad w ramach dwóch konkursów: 

Konkurs „Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską” - wspierający działania polskich organizacji poza-

rządowych, które aktywnie wzmacniają więzi i kontakty Polonii z Ojczyzną poprzez realizację projektów ad-

resowanych do Rodaków na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Rosji, Kazachstanie i Uzbekistanie. Realizowane 

projekty będą przyczyniad się do wzmocnienia więzi i kontaktów środowisk polonijnych poprzez poszerzanie 

dostępu do nowoczesnej, rzetelnej i ciekawej informacji o Polsce, w szczególności dotyczącej aktualnych 

warunków życia, pracy i nauki. 

Konkurs „Wzmacnianie i aktywizacja środowisk polskich” - wspierający działania polskich organizacji 

pozarządowych, które aktywnie wzmacniają pozycję Polonii i Polaków w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, 

Szwajcarii i Islandii. Projekt przyczyni się do wzmocnienia i aktywizacji środowisk polskich w krajach objętych 

konkursem, będzie dotyczył przede wszystkim następujących obszarów tematycznych: wspieranie moderni-

zacji oraz skuteczności działania organizacji polonijnych, promocja polskiej kultury, pielęgnowanie dziedzic-

twa polskiego, upowszechnianie wśród mniejszości polskiej oraz innych grup polskich wiedzy w zakresie 

przysługujących im praw oraz pomocy w ich egzekwowaniu. 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00. 

Jeden podmiot może złożyd po jednym wniosku w każdym z konkursów. W każdym z konkursów zo-

stanie rozdysponowana kwota do 253 400 PLN. Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 50 000 PLN. 

Regulaminy obu konkursów, informacje na temat kosztów kwalifikowalnych oraz formularz konkur-

su w generatorze wniosku można znaleźd na stronie internetowej http://polonia.edudemo.org.pl/konkursy-

dla-ngo  

* 

http://www.paiz.gov.pl/20140331/Informacja_o_naborze_wnioskow_na_targi_meblarskie_OSTRODA_2014
http://polonia.edudemo.org.pl/konkursy-dla-ngo
http://polonia.edudemo.org.pl/konkursy-dla-ngo
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 Konkurs „Za naprawianie świata” 
 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiła kolejną, ósmą już edycję Nagrody im. Ireny Sen-

dlerowej „Za naprawianie świata”.  Do kooca lipca można zgłaszad do konkurs nauczycieli, którzy uczą i wy-

chowują w duchu tolerancji. Kapituła nagrody wybierze spośród nich jednego laureata. 

Nagroda ta przyznawana jest  nauczycielom którzy: 

 uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, 

 odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej, 

 realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież, 

 ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny. 

Kandydatów do nagrody zgłaszad mogą osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nauczyciele mogą też 

sami zgłaszad swoje kandydatury. Laureat konkursu otrzymuje 15 000 zł, co roku kapituła przyznaje również 

kilka wyróżnieo. 

Celem nagrody jest upamiętnienie Ireny Sendlerowej – działaczki społecznej, Sprawiedliwej wśród 

Narodów Świata, która w czasie II wojny  światowej uratowała ponad dwa tysiące żydowskich dzieci. Nagro-

da powstała z myślą o wspieraniu nauczycieli, którzy w swojej pracy z uczniami oraz członkami lokalnych 

społeczności kierują się wartościami bliskimi Irenie Sendlerowej: tolerancją, szacunkiem wobec odmienno-

ści, odpowiedzialnością za innych i odwagą. 

Nagroda ustanowiona została przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce w 2006 roku. Na-

bór zgłoszeo trwa do 30 lipca 2014 roku. Zgłoszenia należy przysyład na adres: 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 

ul. Noakowskiego 10/1 

00-666 Warszawa 

z dopiskiem "Nagroda im. Ireny Sendlerowej". 

Więcej informacji. 

 

* 

 

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.ceo.org.pl/pl/sendler/news/osma-edycja-nagrody-dla-uczniow-sendlerowej
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