Informacja o projekcie: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE dla Średzkiej Społeczności
Lokalnej”
w ramach projektu
„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych
defaworyzowanych”
Gmina Środa Wielkopolska po złożeniui wniosku
aplikacyjnego i pozytywnej jego ocenie - otrzymała
grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu: „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i
Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez
całe życie.
- Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland”, z siedzibą w Lublinie.
- Partnerami: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Krakowie,
Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.
Okres realizacji projektu: 01 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.
Cel główny projektu: Zaktywizowanie i włączenie do różnorodnych form edukacji jak najszerszej grupy
dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej, dotychczas niebiorących udziału (albo uczestniczących
sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się – na podstawie wypracowania i
przetestowania modelu LOWE na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych, w ramach
udzielenia grantów i wsparcia funkcjonowania 15 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).
Siedziba LOWE: Gmina Środa Wielkopolska - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole
Podstawowej nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

LOWE dla Średzkiej Społeczności Lokalnej w Gminie Środa Wielkopolska

Czym się będzie zajmować LOWE? :







wszechstronną edukacją osób dorosłych,
rozwojem zainteresowań i pasji,
integracją mieszkańców gminy,
współpracą z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami
rynku pracy i edukacji,
promocją idei kształcenia przez całe życie.
odpowiedzią na zapotrzebowanie dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w
zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,

LOWE oferuje BEZPŁATNE szkolenia, warsztaty, kursy, programy edukacyjne, które polepszą,
rozwiną kompetencje kluczowe i umiejętności osób dorosłych:









Informatyczne,
Językowe,
Inicjatywność i przedsiębiorczość,
Umiejętności uczenia się,
Społeczne i obywatelskie,
Umiejętności porozumiewania się w języku polskim,
Umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
Świadomość i ekspresję kulturalną,
Kto może skorzystać z oferty edukacyjnej LOWE?









osoby dorosłe, w tym rodzic lub opiekun dzieci realizujących obowiązek szkolny;
mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji;
związane z rolnictwem;
nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
korzystające z różnych form pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
w wieku 45+.

LOWE JEST DLA KAŻDEGO DOROSŁEGO ! JUŻ WKRÓTCE SZCZEGOŁOWA OFERTA!

Nad działaniami organizacyjnymi, rekrutacyjnymi, promocyjnymi i sprawozdawczymi czuwa kadra
LOWE w osobach: Monika Barańska (koordynatorka) Magdalena Michałowska i Wojciech Stalec
(animatorzy).

Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci zasady udziału w projekcie oraz zapoznamy
ze szczegółową ofertą szkoleń LOWE
Napisz na adres: lowe.sroda@gmail.com
Biuro obsługi projektu: Lipowa 12, 63-000 Środa Wielkopolska
Zadzwoń: 692 042 586, 531 530 776, 667 907 432,





Pierwsze zajęcia ruszają już 17 listopada od godziny 16.00 do 20.00 w siedzibie LOWE, ul.
Lipowa 9 (dawne Gimnazjum nr 1), będą to warsztaty z decoupage,
Wszyscy uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenia
potwierdzające udział,
Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny, należy zabrać jedynie dobry humor, odrobinę
motywacji i otwartość na nowe doświadczenia w ramach zdobywania nowych kompetencji,

