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JĘDRZEJÓW – DYŻUR PRACOWNIKÓW BIURA LOWES i DORADCÓW 
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że w dn. 19 lipca w godz. 9-13 w budynku Starostwa Powiatowego 
 w Jędrzejowie przy ul. Armii Krajowej 9 (parter) pracownicy biura LOWES będą  pełnić dyżur, podczas którego udzielać będą informacji o 
wsparciach, z których skorzystać mogą organizacje pozarządowe, przyjmować zgłoszenia do projektu i pomagać w wypełnianiu formularzy.  
 Zapraszamy do zgłaszania potrzeb i propozycji, a także uwag dotyczących dotychczasowego wsparcia. 

W tym samym czasie (9-13) możliwe będzie skorzystanie z doradztwa:  
- księgowej Moniki Pater 
- prawnik Urszuli Wątor-Hajduk 

 pod nr tel. 731 721 329 lub drogą mailową (lowes@oweswloszczowa.eu)  Prosimy o zgłaszanie dogodnych godzin spotkania .

 
DYŻUR DORADCY BIZNESOWEGO  
w Centrum Szkoleniowo-Doradczym LOWES we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12: 
25 czerwca – doradca biznesowy Waldemar Żbik 
Pod nr tel. 731 721 329 lub drogą mailową (lowes@oweswloszczowa.eu) można zgłaszać godziny doradztwa 

 
ZAPRASZAMY NA SIERPNIOWE SZKOLENIE „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KROK PO KROKU” 
Centrum Szkoleniowo-Doradcze zaprasza do zgłaszania udziału w czterodniowym szkoleniu „Spółdzielnia socjalna krok po kroku”: 
- osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii 
społecznej 
- członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu obu powiatów.  
Szkolenie poprowadzą specjaliści-praktycy, na co dzień zajmujący się problematyką zakładania i wspierania spółdzielni socjalnych.  
Termin szkolenia: 23 sierpnia (godz. 15-20), 24 sierpnia (godz. 10-15), 27-28 sierpnia (godz. 15-20) 
Uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały szkoleniowe, poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia. 
Zgłoszenie udziału w szkoleniu może odbywać się drogą elektroniczną za pomocą formularza, telefonicznie pod nr 731721329 lub mailowo: 
lowes@oweswloszczowa.eu 

 
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: 

 
22 LIPCA upływa termin składania zgłoszeń do Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem 
O dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy 
nieformalne itp. Wnioski można składać do 22 lipca 2013 r. Szczegóły na stronie programu.  

 
10 WRZEŚNIA termin składania zgłoszeń do konkursu grantowego „Na dobry początek” 
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza 6 edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!”  
o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w m.h 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: 
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl 
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