Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
http://www.liderwego.pl

KONKURS NA WSPARCIE LOKALNYCH OŚRODKÓW
WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)
Date : 7 lutego 2020

Pod koniec stycznia 2020 ruszy? konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych O?rodków Wiedzy i
Edukacji), które b?d? tworzone przy szko?ach i prowadzi?y dzia?ania adresowane do osób
doros?ych, skierowane na rozwój ich kompetencji.

Brzmi to do?? ogólnie, ale dzi?ki temu mo?na zaplanowa? w projekcie wiele ró?norodnych
dzia?a?, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szko?y oraz do pozosta?ych
mieszka?ców gminy. Wa?ne, ?eby odbiorcami LOWE by?y ró?norodne grupy i ?rodowiska, nie
tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyj?ty wska?nik dla ka?dego LOWE - 200
uczestników dzia?a? LOWE (oznacza to ?e 200 osób musi wzi?? udzia? w cho? 1 dzia?aniu:
szkoleniu, cyklu zaj??).

W konkursie, w którym nasze stowarzyszenie (E?ckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA) jest
partnerem, za? liderem - Ogólnopolski Operator O?wiaty z Poznania, wy?onionych zostanie 20
LOWE i ka?dy z nich mo?e uzyska? dotacj? w wysoko?ci do 250.000 z? na roczne dzia?ania na
rzecz podnoszenia kompetencji osób doros?ych.

Wnioski mo?na sk?ada? do 5 marca 2020 r. Sam wniosek jest do?? prosty, ale wymaga
przygotowania wst?pnej diagnozy (pokazuj?cej potrzeby ró?nych grup w spo?eczno?ci wokó?
szko?y), opisania potencja?u ?rodowiska i potencja?u szko?y oraz oferty dzia?a? dla doros?ych
(wynikaj?cej z potrzeb wcze?niej opisanych).
Uwaga! Wniosek sk?ada organ prowadz?cy i mo?e on dotyczy? tylko 1 szko?y w danej gminie.
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W za??czeniu przesy?am broszur? informacyjn? o projekcie oraz opis modelu LOWE, który
przygotowany zosta? przez MEN. Polecam t? lektur? - cho? jest obszerna, to wyczerpuje opis
mo?liwych dzia?a? LOWE, jego struktury, wspó?pracy z otoczeniem, sposobów prowadzenia
diagnozy itp. Jest to bardzo cenny materia?.

Zach?cam te? do kontaktu, zarówno do mnie, jak i bezpo?rednio do Ogólnopolskiego Operatora
O?wiaty (dane w broszurze) - je?eli maj? Pa?stwo pytania, prosz? nie waha? si? i kontaktowa?
telefonicznie lub e-mailowo.
Dokumentacja konkursowa dost?pna jest na
stronie http://fundacjafamilijny.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/ oraz
tu: http://www.stopa.org.pl/co-robimy/lowe-lokalne-o?rodki-wiedzy-i-edukacji

Iwona Olkowicz, ekspert ds. LOWE
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