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STOWARZYSZENIE  
„LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – U ŹRÓDEŁ” 

 

Rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Integracja  
i aktywizacja organizacji pozarządowych”  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego PROW na lata 2014-2020‘’  

 
 

Zadania zaplanowane w ramach projektu to:  
 

 konferencja - „Znamy się tylko z widzenia...”  na temat  aspektów prawnych 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, w trakcie konferencji odbędą się 
panele tematyczne: pn. „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w świetle 
obowiązujących przepisów” oraz „Zawiązywanie partnerstw wewnątrz  i między 
-sektorowych. Szanse i Zagrożenia”, 

 2 wizyty studyjne -  „ Z wizytą u sąsiada...” – dobre praktyki organizacji NGO  
z gmin woj. łódzkiego i gmin woj. świętokrzyskiego. 
Będą to 2 wyjazdy do organizacji pozarządowych  z woj. łódzkiego i woj. 
świętokrzyskiego, które będą gospodarzem spotkania. Podczas tych odwiedzin 
nastąpi prezentacja ciekawych działań, podejmowanych na rzecz społeczności 
lokalnych, połączonych z promocją tradycyjnych produktów kulinarnych ziemi 
łódzkiej i świętokrzyskiej, 

 „Jak cię widzą ...” – elektroniczny bank organizacji.  Będzie to zakładka na 
stronie internetowej  „Lokalnej Grupy Działania - U ŹRÓDEŁ” stworzenie  
i skonfigurowanie witryny internetowej pełniącej funkcję katalogu online 
organizacji społecznych z terenu LGD. Zostaną zweryfikowane, opracowane  
i zamieszczone na stronie informacje, dotyczące organizacji zrekrutowanych do 
projektu organizacji.  
W przyszłości planowane jest aktualizowanie strony przez pracowników  
i poszerzanie katalogu o kolejne zainteresowane organizacje pozarządowe. 
Każda z NGO z terenu działania LGD będzie mogła zamieścić nieodpłatnie 
informacje nt. swojej organizacji,   

 szkolenia – pt. „Wizerunek NGO w sieci i współpraca z mediami’’, „Fundusze 
zewnętrzne dla NGO”, „Wkład własny finansowy i osobowy”, 

 porady prawne i księgowe dla zrekrutowanych NGO. 
 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie 
działania – „LGD – U ŹRÓDEŁ” tj. Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda 
Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn.  
Rekrutacja będzie trwała od 25.04.2019r. do 8.05.2019 r.. 
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Zgłoszenia można dokonać przesyłając wypełniony i podpisany Formularz Udziału w Projekcie 
na e- maila: uzrodel@uzrodel.pl oraz osobiście w siedzibie „LGD  
- U ŹRÓDEŁ” w Modliszewicach. 
 

Prezes Zarządu 
Anna Leżańska 


