
 
NEWSLETTER WRZESIEŃ 2013 

 
PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE „KSIĘGOWOŚĆ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ” 
4-dniowe szkolenie z podstaw księgowości przeznaczone dla przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych PES poprowadzi 
księgowa z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu dokumentacji księgowej organizacji pozarządowych. W planie szkolenia 
są warsztaty praktycznego przygotowywania, opisywania, archiwizowania dokumentów finansowych dotyczących bieżącej pracy 
podmiotu oraz projektów. 
Termin szkolenia: 7-8 i 14-15 października (w godz. 15-20) 
Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES przy ul. Mickiewicza 12 we Włoszczowie 
Kontakt w sprawie szkolenia: kom. 731 721 329, lowes@oweswloszczowa.eu 

 
PRZYPOMINAMY, 
że na życzenie uczestników projektu pracownicy Biura LOWES we Włoszczowie mogą przyjechać we wskazane miejsce na dyżur 
lub zorganizować dyżur doradców (prawnego, księgowego, biznesowego) w siedzibie organizacji. 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą telefoniczną (kom. 731 721 329) lub mailową (lowes@oweswloszczowa.eu) 

 
PROWADZIMY NABÓR DO SZKOŁY LIDERÓW 
SZKOŁA LIDERÓW  to bezpłatny cykl szkoleń (7 dwudniowych zjazdów) dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających na 
terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego, chcących rozwijać umiejętności liderskie i lepiej działać na rzecz swojej organizacji oraz 
społeczności lokalnej. Celem Szkoły Liderów jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z prowadzeniem podmiotów ekonomii 
społecznej i zarządzaniem ich potencjałem. 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 25 października 2013 
Więcej  

 
JESZCZE ZDĄŻYCIE: 

 
 
10 PAŹDZIERNIKA – termin składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym - Program "Równać Szanse 2013" 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż 
do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z 
terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. 
Więcej 

 
 

DO 15 PAŹDZIERNIKA 2013 „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI” 
Organizacje mogą składać wnioski na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. 
Więcej  

 

Konkurs dotacyjny: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2013 r. realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Oferty należny składać 
do 18 września 2013. 
Więcej 

 
 

POLECAMY: 
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl 
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