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rojekt „Zabłyśnij
talentem - wałbrzy-
ski inkubator zdolne-
go gimnazjalisty”

został napisany w ubiegłym
roku. Jesteśmy jedną z nielicz-
nych wałbrzyskich szkół,
która uzyskała dofinansowa-
nie na taki cel w roku 2013 -
mówi Robert Wróbel, dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 2, w któ-
rego skład wchodzi Publiczne
Gimnazjum nr 13 w Wałbrzy-
chu. Placówka otrzymała
właśnie większą część sprzętu
zakupionego w ramach pro-
jektu.

Szkoła aplikowała o dodat-
kowe środki zewnętrzne
pochodzące z Europejskiego
Funduszu Społecznego
i budżetu państwa razem ze
Stowarzyszeniem Unia Przed-
siębiorców Dolnego Śląska ze
Świdnicy. Otrzymali prawie 78
tysięcy, z czego 66 tys. zł
pochodzi z Unii Europejskiej.
– Za 26,3 tys. złotych zakupi-
liśmy pomoce dydaktyczne,
pozostałe pieniądze są prze-
znaczone na dodatkowe zaję-

cia – wylicza dyrektor.
Gimnazjum zakupiło nowy

sprzęt komputerowy i progra-
my do 13 stanowisk, do szkoły
trafił też duży zapas odczyn-
ników chemicznych, mikro-
skopów oraz szkieł laborato-
ryjnych które zostaną zużyte
podczas popołudniowych
zajęć laboratoryjnych.

Szkoła uzyskała też licencje
zawodoznawcze niezbędne
do doradztwa zawodowego,
a także zestawy do Nordic
Walking i maty relaksacyjne.
Te ostatnie mają służy uatrak-
cyjnieniu zajęć wychowania
fizycznego i rozszerzeniu
szkolnej oferty o aktywny tre-
ning odstresowujący uzdol-
nioną i przeciążoną nauką
młodzież.

- W szkole powstał Szkolny
Ośrodek Kariery. Dzięki
niemu każdy gimnazjalista
zaplanuje własną ścieżkę
kariery zawodowej - zapowia-
da Beata Kijewska, pedagog
szkolny i doradca zawodowy.
Pani Beata poprowadzi spot-
kania poradnictwa zawodo-
wego. Mają one pomóc mło-
dzieży pozna własne możli-

wości i preferencje, by świa-
domie wybrać szkołę średnią
oraz przyszły zawód. – Testy
osobowościowe oraz warszta-
ty przygotowujemy najpierw
dla trzecich i drugich klas,
następnie wezmą w nich

udział też pierwszaki i mło-
dzież, która przyjdzie do szko-
ły od września – dodaje
Kijewska. Poza poradnictwem
na gimnazjalistów z „trzynast-
ki” czekają dodatkowe popo-
łudniowe zajęcia z nauk przy-
rodniczych, m.in. wspomina-
nej wcześniej chemii, biologii,
informatyki oraz języka

angielskiego, głównie
w zakresie korzystania
z nowych technologii i stoso-
wania języka biznesu. Nie bez
znaczenia jest też możliwość
odstresowania się podczas
ćwiczenia Nordic Walking
i relaksacji na nowych matach.
– W dodatkowych spotka-
niach wezmą udział mniejsze
grupy pasjonatów liczące 15
osób. Zakupiony sprzęt zosta-
nie w szkole – wyjaśnia Wró-
bel.

Uzyskane finanse mają być
wydatkowane przez rok,
do lutego 2014 roku, o rok dłu-
żej potrwa część programu
dotycząca poradnictwa zawo-
dowego.

W realizacji i rozliczeniu
wydatkowanych funduszy
wspiera szkołę lider projektu –
Stowarzyszenie Unia Przed-
siębiorców Dolnego Śląska.

ZS nr 2 bierze udział rów-
nież w innych projektach unij-
nych. Są to dwie skierowane
do licealistów, kończące się
właśnie, propozycje z zakresu
fizyki, projekt promujący
przedsiębiorczość, a także
warsztaty z architektury.

Sięgają po unijne
b Wałbrzyskie PG nr 13 otrzymało prawie 80 tysięcy zło-
tych na dodatkowe zajęcia i atrakcyjne wyposażenie
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« Program
„ZABŁYŚNIJ TALEN-
TEM” - wałbrzyski
inkubator zdolnego
gimnazjalisty” to
piąta, dofinansowa-
na z Unii inicjaty-
wa, w której bierze
udział ZS nr 2
w Wałbrzychu»

Chcą stworzyć siedzibę dla organizacji pozarządowych

Noworudzkie Koło Ligi Kobiet im. Elizy

Orzeszkowej to organizacja o długich tradycjach.

Powstało zaraz po wojnie. Jego a założycielką

była pani Sulig, po niej organizacji szefowała Sta-

nisława Zummer. Dziś ruchowi, nawiązującemu

wedle tradycji do tradycji LKP, założonej w 1913

roku, przewodniczy Elżbieta Łukaszewska. Panie

Stowarzyszenie Liga Kobiet
Polskich im. Elizy Orzeszkowej
koło w Nowej Rudzie korzysta
z doradztwa prawnego,
finansowego i organizacyjnego
oraz szkoleń Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych (NGO),
działającego od 2012 roku w pow.
kłodzkim w Nowej Rudzie,
w ramach projektu „Rozwój
uzdrowisk szansą rozwoju
organizacji pozarządowych
w pow. jeleniogórskim, kłodzkim
i wałbrzyskim”.

Budynek Osadnictwo powinien być nowocze-

sny i ekologiczny, a przede wszystkim użyteczny

publicznie. Cele te zapisano w liście intencyjnym,

jaki złożono na ręce władz 11 grudnia 2012 roku.

Władze Nowej Rudy są przychylnie nastawione

do projektu NCIOP i deklarują wsparcie, ale za-

danie to nie ma szans na realizację bez uzyska-

nia wsparcia funduszy zewnętrznych. W ich

pozyskiwaniu wspierają młode stowarzyszenie

doradcy NGO. –Władze obiecały przekazać sto-

warzyszeniom budynek za przysłowiową złotów-

kę – wylicza szafowa koła. – Partnerem

wspierającym starania LKP w uzyskaniu wspar-

z Nowej Rudy przez ponad 60 lat starały się po-

stępować zgodnie z ideami Marii Konopnickiej

i Elizy Orzeszkowej, działając na rzecz ochrony

zdrowia i równouprawnienia kobiet i mężczyzn,

służąc poradnictwem zawodowym, a także prze-

ciwdziałając wykluczeniu społecznemu słab-

szych. – Jesienią ubiegłego roku wybrałyśmy się

na zorganizowane w Nowej Rudzie spotkanie in-

formacyjno-rekrutacyjne zorganizowane przez

Centrum NGO w Nowej Rudzie dla przedstawi-

cieli organizacji pozarządowych z powiatu kłodz-

kiego. Na spotkaniu dowiedziałyśmy się o celach

projektu oraz bezpłatnej pomocy, jaką możemy

uzyskać od doradców Centrum NGO oraz pod-

czas szkoleń. Zapisałyśmy się na szkolenie dla

osób zakładających organizację non-profit

– wspomina Łukaszewska – jak również na spo-

tkania z doradcami. Początkowo w kilkumiesięcz-

nych szkoleniach organizowanych przez Centrum

NGO wzięły udział cztery członkinie koła, dziś

z oferty szkoleniowej i doradztwa świadczonego

bezpłatnie przez Centrum NGO w Nowej Rudzie

skorzystało prawie czterdzieści pań. Jednocze-

śnie, wraz z nawiązaniem kontaktu z doradcami

panie z LKP zaczęły kompletować dokumentację

potrzebną do założenia stowarzyszenia. – War-

szawska centrala Ligi zgodziła się na naszą zmia-

nę statusu i przysłała nam propozycję statutu,

jednak nie poradziłybyśmy sobie w załatwianiu

wszystkich spraw związanych z rejestracją, gdy-

by nie pomoc doradców Centrum NGO – dodaje

przewodnicząca. – Doradcy Centrum odpowiada-

li na pytania, wskazywali rozwiązania prawne

i dzielili się wiedzą z zakresu organizacji, współ-

pracy z wolontariuszami, finansów i księgowości.

Słowem, ich wsparcie okazało się dla nowego

stowarzyszenia bezcenne.

– Dzisiaj nasza organizacja działa jako pod-

miot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego,

w którym aktywnie działa ok. 50 pań. Choć orga-

nizacja działa i ma już za sobą pierwsze kroki, nie

znaczy to jednak, że wsparcie eksperckie prze-

stało jej być potrzebne. Mamy wiele pomysłów,

jednak aby pomagać innym, musimy starać się

o granty i inne środki zewnętrzne. Doradcy po-

magają nam wypełniać wnioski o dotacje – tłuma-

czy szefowa noworudzkiego stowarzyszenia.

Największym marzeniem członkiń LKP jest

utworzenie Noworudzkiego Centrum Integracji Or-

ganizacji Pozarządowych (NCIOP). –WNowej Ru-

dzie-Słupcu przy ulicy Radkowskiej stoi niszczejący

budynek zwany przezmieszkańcówOsadnictwem.

Chcemy go odnowić i zaprosić do niego lokalne or-

ganizacje pozarządowe –mówi Łukaszewska. Pa-

ni Elżbieta jest inspiratorką tego pomysłu i zdaje

sobie sprawę, jak kosztownym przedsięwzięciem

jest rewitalizacja starego gmachu. Wewnątrz, po-

za siedzibami lokalnych organizacji pozarządo-

wych, miałyby powstać świetlice, sala

widowiskowa, centrum poradnictwa i wolontariatu,

a także Izba Pamięci dotycząca działalności LKP

w Nowej Rudzie im. Stanisławy Zummerowej. Pa-

nie posiadają obszerną dokumentację działania

noworudzkiego koła. Znalazłaby ona stałe miejsce

ekspozycji. Jednocześnie Izbamówiłaby też o 100-

letniej historii całej Ligi.

cia na rewitalizację jest fundacja działająca

przy noworudzkiej Spółdzielni Socjalnej INVEST.

Aktywni mieszkańcy Nowej Rudy muszą się teraz

uzbroić w cierpliwość, ale warto poczekać na re-

alizację tak ambitnego celu. Wielomiesięcz-

na współpraca z Centrum NGO w Nowej Rudzie

przyczyniła się do powstania naszej organizacji

oraz zdobycia wiedzy w obszarach dotąd nam

niedostępnych. Nasze członkinie uzyskały certyfi-

katy potwierdzające zdobycie cennej wiedzy i ła-

twiej nam teraz realizować cele organizacji.

Zachęcamy inne organizacje do korzystania

z usług Centrum NGO w Nowej Rudzie.
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