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Lokalna Grupa Działania Ziemi SIedleckiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej
ogłasza konkurs adresowany do mieszkańców
obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice,
Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec,
Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn)
oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Projekt „Partnerstwa lokalne” jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania
Ziemi Siedleckiej w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach
oraz Restauracją Zaścianek Polski.

C

elem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności
lokalnych liderów zmian, tzw.
„Ambasadorów”,
którzy
poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia
społecznego
i
gospodarczego budują kapitał społeczny
na
obszarze
funkcjonowania
Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Siedleckiej, inspirują innych do
podejmowania działań na rzecz
rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego,
przyczyniająsię bezpośrednio do rozwoju
społeczności
lokalnych.
W gminach objętych działaniem
LGD ZS mieszkańcy podejmują wiele cennych inicjatyw, które
zmieniają na lepsze nasze codzienne życie (np. porządkowanie
otoczenia świetlic i szkół, organizacja placów zabaw dla dzieci, przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów,
remonty obiektów publicznych,
inicjatywy opieki nad osobami starszymi, opieka nad miejscami pamięci narodowej, itp.). Są to osoby, które
zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności
lokalnych. Przedsiębiorcy wprowadzają na nasz obszar coraz więcej
działań innowacyjnych, które często realizują we współpracy z innymi

przedsiębiorcami, łączą się w grupy czy wspierają lokalne inicjatywy
społeczne. Natomiast podmioty administracji publicznej coraz
częściej realizują swoje zadania
własne we współpracy z partnerami społecznymi, podejmują cenne przedsięwzięcia, do których
nie przymuszają ich ustawy, włączają w procesu decyzyjne kolejne grupy społeczne (np. rady
seniorów czy młodzieżowe rady).
Przedstawione powyżej przykłady, to tylko nieliczne działania, które zwiększają każdego dnia poziom kapitału
społecznego na naszym obszarze!
Dzięki osobom, które się tego trudu
podejmują poprawiają się warunki naszego życia! Nagradzajmy ich swoimi zgłoszeniami! Natomiast Kapituła Konkursowa
nagrodzi laureatów pamiątkowymi
statuetkami i nagrodami finansowymi. Pokażmy mieszkańcom
Ziemi Siedleckiej oraz całemu
światu naszych Ambasadorów!

Szczegółowe informacje nt. Konkursu uzyskać można na stronie
www.lgdsiedlce.pl oraz w biurze
LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25 633
01 39; e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl).

Fundacja AKA ogłasza konkurs pisarski

Pióro w sianie!
Celem Konkursu jest szukanie talentów pisarskich, promocja twórczości pisarskiej osób zamieszkujących na terenach gmin wiejskich oraz integracja twórców. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia
2016 r. i trwa do 15 lutego 2017 r. Przedmiotem konkursu jest
proza w dowolnym gatunku literackim, w tym fragmenty powieści,
o tematyce dowolnej. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i
wyróżnienia. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów. Nadesłanie utworów
na konkurs oznacza wzięcie udziału w konkursie i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Fundacji AKA www.fundacjaaka.
org w zakładce: Projekty i konkursy → Konkurs pisarski 1/2016.
Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Pan Sławomir Piotrowski - Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Patroni Medialni to Wieś mazowiecka i Tygodnik siedlecki.
Piszesz?
Wejdź
na
www.fundacjaaka.org,
dowiedz
się
szczegółów
i
weź
udział
w
konkursie.

LGD Ziemi Siedleckiej
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.oo - 16.oo

Adres: Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
Biuro w Siedlcach: ul. Chopina 10, pok. 201,
08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 633 01 39
e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl

