
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

1. Szkolenie Zasady przy-
gotowania skutecznej 
strategii marketingo-
wej. 

2. Nabór na wolne stano-
wisko pracy asysten-
ta/asystentkę koordy-
natora projektu. 

3. Podpisanie umowy na 
odbudowę wieży na Św. 
Krzyżu. 

4. Szkolenie dla koordyna-
torów wolontariatu w 
woj. świętokrzyskim. 

5. Bezpłatny kurs trener-
ski dla nauczycieli. 

 
1. Ogłoszono nabór wnio-

sków. 
2. „Program wspierający 

powrót osób bezdom-
nych do społeczeństwa”. 

3. Dofinansowanie projek-
tów „małych” w ramach 
Funduszu dla Organiza-
cji Pozarządowych. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
zaprasza do udziału w szkoleniu 

 
ZASADY PRZYGOTOWANIA SKUTECZNEJ STRATEGII MARKETIN-

GOWEJ 
 

organizowanym w ramach projektu pn. 
„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzy-

skiego” 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Priorytet V Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 

 16 - 18 kwietnia 2013 r. 
w Hotelu „Uroczysko” 

Cedzyna 44D, 25-900 Kielce 
 

 
 Trener prowadzący: dr Olgierd Witczak 

 
16 kwietnia 2013 r. (wtorek) 
0930-1100 Rola i znaczenie marketingu w rozwoju gminy. 
1100-1130 Przerwa kawowa. 
1130-1300 Marketing w strategii gminy. 
1300-1400 Obiad. 
1400-1530 Analiza otoczenia i wnętrza gminy – podstawa budowy stra-
 tegii marketingowej. 
1530-1600 Przerwa kawowa. 
1600-1730 Potencjał gminy – metody pomiaru i wybór kierunków roz-
woju. 
 
17 kwietnia 2013 r. (środa) 
0930-1100 Proces planowania marketingowego – cele, zadania, harmo-
nogram. 
1100-1130 Przerwa kawowa. 
1130-1300 Interesariusze – identyfikacja kluczowych podmiotów dla 
 gminy. 
1300-1400 Obiad. 
1400-1530 Segmentacja interesariuszy i pozycjonowanie gminy. 
1530-1600 Przerwa kawowa. 
1600-1730 Narzędzia marketingowe wykorzystywane przez gminy – 
skuteczne i efektywne oddziaływanie na otoczenie. 
 
18 kwietnia 2013 r. (czwartek) 
0930-1100 Nowe trendy – płaszczyzna do wykorzystania w działalności 
 gminy. 
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1130-1300 Tworzenie atrakcyjnej oferty gminy dla różnych grup interesariuszy - współtworzenie war-
 tości i budowanie relacji z interesariuszami. 
1300-1400 Obiad. 
1400-1530 Jakość oferty – model luk jakości. 
1530-1600 Przerwa kawowa. 
1600-1730 Pomiar jakości oferty turystycznej – metody i techniki badań. 
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. 

Serdecznie zapraszamy 
  

* 
 

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 

ASYSTENTA/ASYSTENTKI KOORDYNATORA PROJEKTU 
/Nazwa stanowiska pracy/ 

 
OPIS STANOWISKA PRACY ZAWIERAJĄCY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 zapewnianie sprawnej obsługi biura projektu, 
 wsparcie Koordynatora projektu w sprawnym, prawidłowym i terminowym realizowaniu zadań 

przewidzianych w powierzonym do zrealizowania projekcie, 
 wsparcie Koordynatora projektu w przygotowaniu sprawozdań i wniosków o płatność 

z powierzonego projektu. 
 
OKREŚLENIE WYMIARU CZASU PRACY: 
Pełny etat. 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYJMOWANY PRACOWNIK: 
 wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne bądź z zakresu zarządzania i marketingu, 
 znajomość PROW 2007-2013, 
 znajomość wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów z Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki, 

 preferowane minimum pół roku doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 
w szczególności przy realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i innych 
środków publicznych, 

 nastawienie na realizację powierzonych zadań, 
 nastawienie prospołeczne, 
 miła prezencja, 
 asertywność. 

 
WYMAGANIA POŻĄDANE STAWIANE NOWEMU PRACOWNIKOWI: 
 znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach, pożyt-

ku publicznym i wolontariacie), 
 co najmniej rok doświadczenia w działalności społecznej, wolontarystycznej, 
 nastawienie na ludzi,  
 sumienność i terminowość. 
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UMIEJĘTNOŚCI: 

- bardzo dobra obsługa sprzętu biurowego (ksero, fax., skaner), 

- dobra obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, 
poczta elektroniczna), 

- umiejętność prowadzenie rozmów przez telefon. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Życiorys/CV/, 

2. List motywacyjny, 

3. Dokument poświadczający wykształcenie/ dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,  

4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie przy ul. Rakowskiej 5 do dnia 19 kwietnia 2013 r. 

Ww. dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm./. 

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej 
treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści: 

- „Oferta pracy na stanowisko Asystenta/Asystentki koordynatora projektu” oraz 

- „Nie otwierać przed 19 kwietnia 2013 r.” 

 

* 

Podpisanie umowy na odbudowę wieży na Św. Krzyżu  

4 kwietnia na Świętym Krzyżu podpisano umowę z wykonawcą wieży, która zostanie odbudowa-
na na 100-letnią rocznicę jej zburzenia. Będzie ona liczyła ponad 50 metrów wysokości  i umiejscowiony 
zostanie na niej punkt widokowy na całe województwo świętokrzyskie. W uroczystości parafowania d o-
kumentów uczestniczyli  marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, 
Irena Sochacka, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego , właściciel 
firmy Krzysztof Furmanek, superior Klasztoru ojciec Zygfryd Wiecha oraz wójt Gminy Bieliny Sławomir 
Kopacz. 

Wieżę zburzyły wojska austriackie w 1914 roku. Plan odbudowy wieży powstał 5 lat temu, lecz 
przez brak środków pieniężnych inwestycję przesunięto. W 2008 roku odbudowa wieży była jednym z 
komponentów projektu pn. "Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków 
Św. Krzyża - etap II." W kwietniu 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków 
unijnych. Koszt całkowity inwestycji to prawie 7,5 mln zł, a czego ponad 6 mln to wkład własny.  

Pomimo nie zachowania dokumentacji wieży, na podstawie rycin i obrazów udało się odtworzyd 
jej architekturę w projekcie, który przez kolejne miesiące będzie realizowany. Do odbudowy wieży zostaną 
wykorzystane elementy zachowane po zniszczeniu jej poprzedniczki na początku XX wieku. Łącznie nad-
budowane zostanie ponad 30 metrów do istniejącej konstrukcji kościoła. Prace powinny zakooczyd się w 
drugim kwartale przyszłego roku, a po ich finalizacji nastąpi uroczyste otwarcie wieży, wraz z tarasem w i-
dokowym, który będzie usytuowany na poziomie drugiego segmentu hełmu wieży. Będzie się z niego ro z-
pościerał widok na całe Góry Świętokrzyskie. 
 

http://www.sejmik.kielce.pl/umowa-na-odbudowe-wiezy-na-swietym-krzyzu-podpisana-
,36179.html  

http://www.sejmik.kielce.pl/umowa-na-odbudowe-wiezy-na-swietym-krzyzu-podpisana-,36179.html
http://www.sejmik.kielce.pl/umowa-na-odbudowe-wiezy-na-swietym-krzyzu-podpisana-,36179.html
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Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu w woj. świętokrzyskim  

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, instytucji samorządowych oraz innych podmiotów nienastawionych na zysk na bezpłatne 
szkolenie z zakresu pozyskiwania oraz zarządzania wolontariuszami. Zajęcia odbędą się w dniach 22 
- 23 kwietnia 2013 w Kielcach. 

Szkolenie będzie prowadzone wg nowych standardów opracowanych przez Ogólnopolską 
Sieć Centrów Wolontariatu. 

W programie między innymi: 
Moduł I: Wolontariat – historia, definicja, rodzaje 
Moduł II: Motywacja wolontariuszy 
Moduł III: Prawne regulacje wolontariatu 
Moduł IV: Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami 
Moduł V: Rekrutacja wolontariuszy 
Moduł VI: Komunikacja z wolontariuszami 
Moduł VII: Organizacja Przyjazna Wolontariuszom? 

Organizatorzy nie pokrywają: 
 zwrotu kosztów podróży, 
 wyżywienia 
 ewentualnych noclegów. 
Szkolenie jest bezpłatne w czasie jego trwania zapewniamy kawę i herbatę dla uczestników, jest 

przewidziana przerwa obiadowa, w czasie której będzie istniała możliwość zamówienia posiłków. 
 Zgłoszenia poprzez formularz on-line. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 
(0-41) 362-14-12 lub drogą mailową: jakub.kubiec@centrumwolontariatu.eu. 

 
* 
 

Bezpłatny kurs trenerski dla nauczycieli 
 

Lechaa Consulting Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatny kurs trenerski dla nauczycieli, który będzie 
realizowany do czerwca 2013 w woj. świętokrzyskim. Kurs,  w ramach projektu „Profeslon@lny tre-
ner”, jest skierowany m.in. do nauczycieli/lek zatrudnionych na terenach wiejskich.  
Projekt skierowany jest do 156 nauczycieli/lek (w tym: 128 kobiet, 28 mężczyzn, 16 nauczycieli/lek 
kształcenia zawodowego, 98 nauczycieli/lek zatrudnionych na terenach wiejskich)  

Wsparcie obejmuje 120-godzinny kurs w ramach którego zrealizowane zostaną moduły: 
 zasady efektywnego nauczania i uczenia się dorosłych - 8 godzin 
 komunikacja interpersonalna w pracy trenera - 16 godzin 
 proces grupowy - 16 godzin 
 autoprezentacja w pracy trenera - 8 godzin 
 przygotowanie szkolenia (budowanie programu, wyboru metod i technik szkoleniowych, itp.) 

- 24 godzin 
 sytuacje trudne w pracy trenera - 8 godzin 
 ewaluacja szkolenia - 8 godzin 
 zasady stosowania technologii informacyjnej i multimediów (w tym tablicy multimedialnej) 

w nauczaniu - 20 godzin 
 szkoleniowiec na rynku pracy - 4 godzin 
Kurs zakończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu 

zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. 

Więcej informacji na stronie: www.trener.lechaa.pl  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/121zphFHoAbm4eXGMpaeQkI_qW9Wsi8N2kRj7fg8qUJk/viewform
mailto:jakub.kubiec@centrumwolontariatu.eu
http://www.trener.lechaa.pl/
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Ogłoszono nabór wniosków 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej jako LGD ogłasza nabór wniosków w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 z zakresu: 
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 
 
W ramach naborów można pozyskać dotację na założenie lub rozwój firmy. Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się ze szczegółami. W przypadku pytań mogą Państwo korzystać z pomocy doradcy 
lokalnego - Sławomira Miechowicza pod numerem telefonu 41 30 74 938 lub bezpośrednio w biurze 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów. 
 
Nabór wniosków rozpoczyna się 4 kwietnia a kończy 18 kwietnia 2013 r. 
 

Treść ogłoszeń oraz niezbędne formularze dostępne są w zakładce: Konkursy/PROW 2007-
2013/Ogłoszenia o konkursach lub za pomocą linków powyżej. 
  
W ramach prowadzonego naboru zorganizowane zostaną spotkania informacyjne: 
  

 Łagów - 4 kwietnia 2013 r. godz. 13:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łagowie, 
 Baćkowice - 5 kwietnia 2013 r. godz. 13:00 świetlica budynku wielofunkcyjnego przy Urzę-

dzie Gminy w Baćkowicach. 
 Brody - 8 kwietnia 2013 r. godz. 13:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brodach, 
 Pawłów - 9 kwietnia 2013 r. godz. 12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, 
 Waśniów - 9 kwietnia 2013 r. godz. 14:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w  Waśniowie. 
 Nowa Słupia - 11 kwietnia 2013 r. godz. 13:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Nowej 

Słupi, 
Więcej informacji odnośnie: 
 tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw 
 różnicowania w kierunku działalności nierolniczej 

 
 

http://www.lgd-srws.pl/87/1075-Ogloszono_nabory_wnioskow.html 

* 

„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”  

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

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548)  ogłasza otwarty 

konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z 

zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

Bieżąca edycja przewiduje pulę 5 mln zł, a minimalna kwota dofinansowania do 50 tys. zł.  

  

http://www.lgd-srws.pl/54/1069-Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_dzialania_Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsiebiorstw.html
http://www.lgd-srws.pl/54/1068-Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_dzialania_Roznicowanie_w_kierunku_dzialalnosci_nierolniczej.html
http://www.lgd-srws.pl/87/1075-Ogloszono_nabory_wnioskow.html
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Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu 
Wojewódzkiego do 22 kwietnia 2013 r. 

Dokumenty do pobrania: 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bez-

domnych do społeczności” Edycja 2013 
 Dane kontaktowe do menadżerów i administratorów dworców 
 Wykaz celów regionalnych 2013 

 
 http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/otwarty-konkurs-ofert-

w-ramach-programu-wspierajacego-powrot-osob-bezdomnych-do-spolecznosci-edycja-2013-/  
 

* 

 
„Dofinansowanie projektów małych w ramach Funduszu dla Organizacji Poza-

rządowych” 
 

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bał-
tyk ogłaszają rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ra-
mach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.  

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcar-
skich. 

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są świadomi swoich praw i obowiązków obywate-
le, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności za wspól-
notę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji poza-
rządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. 

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe, których średnia sum przy-
chodów z działalności w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 
złotych. Nabór wniosków trwa do 29 maja 2013 r.  

Więcej informacji na stronie http://www.swissgrant.pl/index.php/pl/fundusz-dla-
organizacji-pozarzdowych/aktualnosci lub pod numerem tel.: (0-22) 339-45-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
26-025 Łagów, ul. Rakowska 5 

tel. 41 307 49 38, Biuro Projektu: 41 343 34 99 
Biuro Projektu: biuro@swietokrzyskielgd.pl 

Strona Projektu www.swietokrzyskielgd.pl 

 

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8026/1/1/ogloszenie_konkurs_bezdomni_2013.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8026/1/1/ogloszenie_konkurs_bezdomni_2013.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8026/1/1/Zal.1%20Dane%20kontaktowe%20do%20menadzerow%20i%20administratorow%20dworcow.xls
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8026/1/1/Zal.2%20Wykaz%20celow%20regionalnych%202013.doc
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wspierajacego-powrot-osob-bezdomnych-do-spolecznosci-edycja-2013-/
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wspierajacego-powrot-osob-bezdomnych-do-spolecznosci-edycja-2013-/
http://www.swissgrant.pl/index.php/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/aktualnosci
http://www.swissgrant.pl/index.php/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/aktualnosci
mailto:biuro@swietokrzyskielgd.pl
http://www.swietokrzyskielgd.pl/

