NEWSLETTER CZERWIEC 2013
JĘDRZEJÓW – DYŻUR PRACOWNIKÓW BIURA LOWES
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że w dn. 18 czerwca w godz. 10-15 w świetlicy Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 pracownicy biura LOWES będą udzielać informacji o działaniach ośrodka,
przyjmować zgłoszenia do projektu i uzgadniać terminy i dogodne warunki kontaktu z doradcami.
Zapraszamy do zgłaszania potrzeb i propozycji, a także uwag dotyczących dotychczasowego wsparcia.

DYŻURY DORADCÓW
w Centrum Szkoleniowo-Doradczym LOWES we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12:
20 czerwca – doradca biznesowy Waldemar Żbik
21 czerwca – prawnik Damian Grzegorczyk
Pod nr tel. 731 721 329 lub drogą mailową (lowes@oweswloszczowa.eu) można zgłaszać godziny doradztwa

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY LIDERÓW
Centrum Szkoleniowo-Doradcze zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do zgłaszania udziału w jesiennej edycji SZKOŁY
LIDERÓW.
Cykl siedmiu dwudniowych spotkań wyjazdowych będzie szansą na doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem organizacji.
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową opartą na cyklu Kolba.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, organizator zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Dojazd na własny koszt.
Terminy szkoleń zaplanowane zostaną z uwzględnieniem potrzeb uczestników.
Uczestnicy wyłonieni zostaną w drodze kwalifikacji, preferowane doświadczenie w działalności NGO.
Zgłoszenia prosimy składać drogą mailową pod adresem lowes@oweswloszczowa.eu.
Bliższe informacje pod nr tel. 731 721 329

JESZCZE ZDĄŻYCIE:
21 CZERWCA upływa termin zgłoszenia do konkursu EDUKACJA GLOBALNA 2013
Interesujecie się problemami globalnymi i wyzwaniami rozwojowymi? Chcecie przekazywać dalej wiedzę na tematy globalne,
wpływać na postawy innych ludzi - dzieci, młodzieży, studentów czy pracowników organizacji pozarządowych, skłonić ich do zaangażowania,
stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości? Macie pomysł na projekt i szukacie na niego pieniędzy?
Nie przegapcie konkursu Fundacji Edukacja dla Demokracji - "Edukacja globalna – 2013”.
Więcej

10 WRZEŚNIA termin składania zgłoszeń do konkursu grantowego „Na dobry początek”
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!”
o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki,
domy kultury,
przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.
Więcej

POLECAMY
NOWY SERWIS w NGO.PL
O roli nowych technologii w rozwoju Waszej organizacji
– np. prostych tanich stronach NGO, bezpieczeństwie danych w „chmurze”, technologiach, które pomagają wykluczonym
- czytać już można w nowym serwisie
Więcej

