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Do wszystkich organizacji pozarządowych
województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo
W imieniu realizatorów projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy”,
chciałbym zaprosić Państwa Organizację Pozarządową do udziału w nowej inicjatywie, jaka powstała
w województwie świętokrzyskim.
W ramach projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe w sieci współpracy” utworzony
został Związek Stowarzyszeń pod nazwą Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych
„Horyzont”. Zadaniem tego podmiotu będzie sieciowanie organizacji pozarządowych z terenu
województwa świętokrzyskiego, wsparcie merytoryczne organizacji członkowskich oraz pomoc w realizacji
działań statutowych członków Federacji. Organizacje, które przystąpią do Federacji „Horyzont”, będą mogły
korzystać z działań projektowych: szkoleń, wsparcia doradczego, możliwości promocji działań własnych czy
wzięcia udziału w wizycie studyjnej.
Członkiem Federacji „Horyzont” może zostać każda organizacja pozarządowa, zarejestrowana
w KRS, która posiada siedzibę, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną zarejestrowaną na terenie
województwa świętokrzyskiego. Do udziału w naszej inicjatywie zapraszamy wszystkie organizacje
pozarządowe, które chcą się rozwijać, nawiązywać współpracę z innymi organizacjami oraz wspólnie
budować potencjał sektora pozarządowego. Federacja „Horyzont” jest otwarta na wszystkie organizacje
pozarządowe, niezależnie od ich potencjału czy zakresu działalności statutowej.
Więcej informacji o naszej inicjatywie, można znaleźć na stronie internetowej Federacji
„Horyzont”: www.federacjahoryzont.pl. Zapraszam również do udziału w jednym z 6 regionalnych spotkań
informacyjnych, na których zaprezentowane zostaną założenia projektu i zakres prowadzonych działań.
Terminy i miejsca tych spotkań zostały opisane w załączniku do niniejszego pisma.
Licząc na pozytywny odzew z Państwa strony i zainteresowanie naszą inicjatywą, pozostaję
z poważaniem.

Kierownik projektu

Dariusz Kurcman
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Terminy i miejsca regionalnych spotkań informacyjnych:


27.11.2014 13:00 – 16:00 – Busko-Zdrój, Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 15, sala
konferencyjna nr 1 (parter)



28.11.2014 13:00 – 16:00 – Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,
ul. Mariacka 9, Sala Papieska (parter)



03.12.2014 10:00 – 13:00 – Kielce, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, ul.
Jagiellońska 109A, VI piętro

 03.12.2014r. 16.00 – 19.00 – Włoszczowa, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we
Włoszczowie, ul. Koniecpolskiej 42


04.12.2014 15:30 – 18:30 – Ostrowiec Świętokrzyski, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul.
Sandomierska 26A



05.12.2014 10:00 – 13.00 – Skarżysko-Kamienna, Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20

Zgłoszenia na spotkania przyjmowane są telefonicznie lub e-mailowo u organizatorów spotkań (dane
kontaktowe poniżej), albo za pomocą formularza on-line na stronie internetowej
www.federacjahoryzont.pl.

Realizatorzy projektu:

Które spotkania
regionalne organizuje

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Kielce
(03.12.2014)

ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
tel. 41 361 04 92 wew. 23, 31, e-mail: biuro@federacjahoryzont.pl
Kadra projektu: Dariusz Kurcman, Bartłomiej Noga

Skarżysko-Kamienna
(05.12.2014)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
Biuro terenowe w Busku-Zdroju
ul. Kościuszki 60/103, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 13 16, e-mail: busko@opiwpr.org.pl
Kadra projektu: Mariusz Juszcze, Łukasz Boduszek
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
27-423 Bałtów 55
tel. 41 252 72 33, e-mail: biuro@krzemiennykrag.info
Kadra projektu: Magdalena Sałek, Marcin Marzec

Busko-Zdrój
(27.11.2014)
Sandomierz
(28.11.2014)
Ostrowiec
Świętokrzyski
(04.12.2014)
Włoszczowa
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