
        BIULETYN  

   INFORMACYJNY   

W tym wydaniu 

 

 Oferta RCOP 

 Z życia projektu 

 NGO w Rzeszowie 

 Stowarzyszenie 

„Centrum Wspierania 

Edukacji i Przedsię-

biorczości”  

 

 

Zapraszamy do lektury Biuletynu Informacyjnego RCOP. Pragniemy 

w nim dzielić się z Państwem aktualnymi informacjami dotyczącymi istot-

nych dla III sektora wydarzeń.                           

   Niniejszy newsletter publikowany jest w ramach projektu „Rzeszowskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich AKTA, współfinansowanego ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i budżetu Miasta Rzeszowa.  

    Organizacje zainteresowane współpracą z RCOP proszone są        

o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy z biurem projektu: 

RZESZOWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

czynne: poniedziałek – piątek 

w godzinach od 8:00 do 18:00 

ul. Warszawska 5/7 

35 – 205 Rzeszów 

 Tel.: (17) 852 89 43 lub 512 934 867 

e-mail: biuro@rcop.rzeszow.pl 

RZESZOWSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (RCOP) Nr 11 , Luty 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta                        

Rzeszowa 

      Projekt dofinansowany ze środków       
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

mailto:biuro@rcop.rzeszow.pl


 

       Oferta RCOP     

W ramach projektu organizacje pozarządowe otrzymują: 

1.Dostęp do pomieszczeń Centrum na działalność statutową (możliwość spotkań, pracy przy komputerze, korzy-

stania z Internetu w tym – bezprzewodowego, sprzętu biurowego itp.). 

2. Możliwość korzystania z  biblioteki  zaopatrzonej w najnowsze pozycje z zakresu funkcjonowania III sektora. 

3. Możliwość korzystania z dwóch sali: sali konferencyjnej w celu organizacji własnych szkoleń, spotkań, kon-

ferencji itp. oraz komputerowej. 

4. Dostęp do specjalistycznych szkoleń oraz spotkań organizacji organizowanych przez RCOP. 

5. Poradnictwo dla zainteresowanych wolontariatem. 

6. Możliwość nawiązania kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi. 

7. Możliwość organizowania i prowadzenia spotkań informacyjno doradczych. 

8. Wsparcie w zakresie promocji działań organizacji pozarządowych w Rzeszowie i poza nim (np. poprzez wy-

korzystanie strony internetowej RCOP i/lub naszej bazy organizacji pozarządowych). 

Z ŻYCIA PROJEKTU  

 Dnia 24.02.2015 r. w Rzeszowskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się Konferencja Era-

smus + Edukacja Szkolna, której tematem były zasady aplikowania o środki finansowe z Programu Era-

smus + 

Konferencja była podzielona na cztery moduły tematyczne: Edukacja szkolna, Edukacja zawodowa, Mło-

dzież, Konsultacje. 

Celem spotkania było przybliżenie po-

tencjalnym beneficjentom programu 

Erasmus + nowości i zmian w progra-

mie, dzięki czemu aplikowanie o granty 

będzie skuteczniejsze. Uczestnikami 

konferencji byli nauczyciele. 

Organizatorem była Fundacja Centrum 

Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON 

w Rzeszowie. 

 

Konferencja Erasmus + Edukacja szkolna 



 

. 

 

 

 
     

Cele RCOP 

 Integracja i promocja sektora 

pozarządowego 

 Podniesienie profesjonalizmu 

organizacji pozarządowych 

 Zwiększenie dostępności            

wsparcia infrastrukturalnego 

 Zwiększenie dostępności           

wsparcia doradczo-

szkoleniowego 

 Zwiększenie kompetencji                    

i  kwalifikacji osób związanych 

i pracujących w NGO-SACH 

 Zwiększenie skuteczności             

działania organizacji ¨                                

pozarządowych. 
  

  

Konferencja Erasmus + Edukacja szkolna 

Konferencja Erasmus + Edukacja szkolna 



Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” (CWEP)  

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” (CWEP) działa od 2004 ro-

ku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsię-

biorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkolenio-

wej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Prowadzi wsparcie do-

radcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne 

mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług, wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie 

prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badaw-

cze i prowadzeniu własnych analiz społecznych. Podczas swojej ponad dziesięcioletniej działalności 

Stowarzyszenie zrealizowało liczne projekty, w większości międzynarodowe. Dzięki temu Stowarzysze-

nie posiada szerokie kontakty i współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi m.in. z Austrii, Holan-

dii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Współpraca ta pozwala na wymianę do-

świadczeń z podmiotami z innych krajów oraz wykorzystanie ich na Podkarpaciu. 

 

Kontakt: 
Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" 
ul. Hoffmanowej 19 
35-016 Rzeszów 
e-mail: office@cwep.eu 
Web: www.cwep.eu 

Znajdź nas na Facebooku! 

 

Obecnie CWEP uczestniczy w trzech międzynarodowych projektach, a dwa z nich koordynuje. Projekty 
te realizowane są w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” oraz Era-
smus+, a ich główne założenia przedstawiamy poniżej. 

 

CONVET – ECVET dla uznania kwalifikacji w sektorze budowlanym  

CONVET – ECVET for recognition of qualifications in construction sector 

Okres realizacji: 01.2014-12.2015 

Program pomocowy: Leonardo da Vinci Transfer innowacji 

Strona projektu: http://con-vet.eu  

Polub nas na Facebooku 

mailto:office@cwep.eu
http://www.cwep.eu
https://www.facebook.com/pages/CWEP/237051839799108
http://con-vet.eu
https://www.facebook.com/ConvetProject


 
Głównym celem projektu CONVET jest rozwój i sprawdzenie Europejskiego Systemu Transferu Osią-
gnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET, ang. European Credit System for Vocational 
Education and Training) pod kątem zwiększenia mobilności pracowników sektora budowlanego, stwo-
rzenie innowacyjnych treści i struktur aplikacji webowej, która będzie zawierać wbudowane narzędzie 
porównujące kwalifikacje oparte o transferowaną metodologię szkoleń kaskadowych i narzędzi PALS.  

Powodem realizacji projektu jest fakt, iż w krajach Unii Europejskiej poziomy kompetencji różnią się od 
siebie w zależności od wymagań danego kraju. Utrudnia to mobilność pracowników, również profesjo-
nalistów. Rezultaty wypracowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną na mobilność pracowników, co 
przełoży się na większą ich liczbę legalnie podejmujących pracę za granicą. 
 

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publika-
cja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie partnerów projektu CONVET w Rzeszowie  



TAP – Razem przeciw ubóstwu 

TAP – Together Against Poverty  

Okres realizacji: 09.2014-08.2016 

Program pomocowy: ERASMUS+ 

Strona projektu: http://tap-project.eu  

Śledź nas na Facebooku 

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowied-
nich narzędzi edukacyjnych. 

Realizacja projektu składa się z dwóch faz: badawczej i warsztatowej. Faza badawcza polega na prze-

prowadzeniu badań nad zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz badań nad funkcjonowa-

niem modeli zabezpieczenia społecznego. 

Faza warsztatowa skupia się na opracowaniu metodologii i przeprowadzeniu warsztatów wśród grup 

docelowych projektu (osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. osoby bezrobotne, o 

niskim poziomie kwalifikacji lub wykształcenia, samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne 

oraz osoby osiągające niskie dochody; decydenci i politycy społeczni). Rezultatami projektu będą publi-

kacje naukowe oraz metodologie prowadzenia warsztatów w grupach docelowych projektu. 

 
 
 

Spotkanie partnerów projektu TAP w Rzeszowie  

http://tap-project.eu
https://www.facebook.com/TAPPLROESEENLIT?fref=ts


ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs 

ET-NEETs – Effective Training for NEETs 

Okres realizacji: 09.2014-08.2016 

Program pomocowy: ERASMUS+ 

Strona projektu: http://et-neets.eu 

Facebook: https://www.facebook.com/et4neets  

 
Projekt ET-NEETs jest odpowiedzią na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w 
zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub 
szkoleniem. Partnerstwo w ramach tego projektu pragnie wspomóc NEETs w podnoszeniu 8 kluczo-
wych kompetencji. 

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i wywarcie 
istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży będącej 
w trudnej sytuacji (NEETs). 

Podczas realizacji projektu wypracowane zostaną wspólne ramy dla identyfikowania wskaźników po-
miaru efektywności szkoleń. Stworzona platforma internetowa zawierać będzie dobre praktyki dotyczą-
ce programów szkoleniowych dla NEET na szczeblu europejskim. Opracowane materiały szkoleniowe 
będą pomocne dla nauczycieli i trenerów pracujących z NEETs. 

 
Changing lives. Opening minds. 
Erasmus+ 

Współfinansowane przez Unię Europejską. 
 

Spotkanie partnerów projektu ET-NEETs - Cala D'or, Majorka  

http://et-neets.eu
https://www.facebook.com/et4neets


Konferencję pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci” 

Konferencję pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci” zorganizowaną przez 

CWEP oraz MWSE uroczyście otworzył prof. Michał Woźniak Rektor MWSE  

w Tarnowie 



„O psychicznej bezdomności” mówił dr hab. prof. MWSE Jan Rajmund Paśko  

Rejestracja uczestników konferencji, w której udział wzięło ponad 150 osób 



Debata podsumowująca konferencję 

Wystąpienie asp. sztab. Jerzego Kuczkowskiego z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie partnerów projektu CyberMentors Europe, Londyn 

Kontakt  

 

Stowarzyszenie  

"Centrum Wspierania Edukacji 

i Przedsiębiorczości" 

 

ul. Hoffmanowej 19 
35-016 Rzeszów 

 

e-mail: office@cwep.eu 

 

Web: www.cwep.eu 

 

Znajdź nas na Facebooku! 

mailto:office@cwep.eu
http://www.cwep.eu
https://www.facebook.com/pages/CWEP/237051839799108


NGO w Rzeszowie 
Prezentujemy organizacje zarejestrowane i działające na terenie Miasta 

Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego (ziemskiego). 

Wszystkie ngo’s mające siedzibę w Rzeszowie a także poza nim chętne 

do prezentacji na łamach biuletynu RCOP zachęcamy do przesyłania notek na 

temat swoich organizacji. Mile widziane są zdjęcia, sylwetki działaczy, opis 

podjętych ostatnio inicjatyw czy kontakt do organizacji.  

Prezentacje należy przesłać pod adres biura RCOP:   

Odwiedź Nas na facebooku! 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do polubienia Nasze-

go profilu na facebooku, bowiem na bieżąco będziecie otrzymywać wszystkie 

ważne informacje z regionu. Profil stanowić będzie od teraz również formę 

wymiany doświadczeń, promocji NGO oraz komunikacji z organizacjami po-

zarządowymi. Mamy dla Państwa wiele nowych form rozwoju dlatego też 

zachęcamy do śledzenia na bieżąco Naszego facebookowego profilu: 

https://www.facebook.com/pages/Rzeszowskie-Centrum-Organizacji-

Pozarz%C4%85dowych/535116266576796. 

Ważne: jeżeli chcecie wypromować swoją inicjatywę lub macie ciekawe po-

mysły na rzecz NGO zapraszamy do kontaktu. 

https://www.facebook.com/pages/Rzeszowskie-Centrum-Organizacji-

Pozarz%C4%85dowych/535116266576796 

Kontakt z nami 

 

Zadzwoń, aby dowiedzieć 

się więcej o naszych usłu-

gach i produktach  

 

Rzeszowskie Centrum                   

Organizacji  

Pozarządowych  

(RCOP) 

Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów 

Tel.:17 852 89 43,  

        512 934 867 

E-mail: biu-

ro@rcop.rzeszow.pl 

Odwiedź nas  

w Internecie na 

www.rcop.rzeszow.pl  

facebook 

https://www.facebook.com/

pages/Rzeszowskie-

Centrum-Organizacji-

Pozarz%C4%

85do-

wych/535116266576796. 
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