
 

Szanowni Państwo! 

 

Przesyłamy kolejny newsletter z aktualnymi informacjami na temat projektu 
„Mikro innowacje – makro korzyści”. Kolejny już raz zapraszamy na jedno  

z naszych spotkań informacyjnych zaplanowanych na czerwiec! 
 

1. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie informacyjno-
warsztatowe w siedzibie Fundacji! 

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie informacyjno - warsztatowe dla 

potencjalnych innowatorów społecznych w siedzibie Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju przy ulicy Rynek 7, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r.  

o godzinie 13.00.  
 

Przypominamy zainteresowanym, że sala zlokalizowana jest na 3 piętrze  
a w kamienicy nie ma windy! Jeśli będzie to stanowić problem prosimy  

o kontakt (081 528 53 37) a kolejne spotkanie zorganizujemy w sali bez barier 
architektonicznych. 

 
Na spotkanie nie obowiązuje rejestracja.  

 
2. Spotkania dla innowatorów – Parczew!  

Doskonała okazja, aby blisko swojego miejsca zamieszkania lub pracy móc 

dowiedzieć się co należy zrobić aby uzyskać granty do 100 tysięcy złotych.  

O grant na innowacyjne pomysły, które pomogą młodym ludziom po 

zakończonej edukacji odnaleźć się na rynku pracy może starać się każdy - 

zarówno instytucja publiczna, organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. 

Liczy się pomysł na zmianę społeczną. 

 
Parczew - 30 czerwca o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym  

w Parczewie, ul. Warszawska 24  
 

Doświadczenia z dotychczasowych spotkań organizowanych w Regionie 
dowodzą tego, że jest to dobra forma przekazywania informacji na temat 

projektu i wyjaśniania jego specyfiki. Wiele zgłoszeń innowacyjnych pomysłów 
wpłynęło w efekcie poznania oferty projektu w trakcie spotkania 

informacyjnego. ZAPRASZAMY! 

 
3. Ponad 60 zgłoszeń w naszym konkursie!  

Coraz większe zainteresowanie udziałem w projekcie „Mikro innowacje – makro 

korzyści” – złożono już ponad 60 formularzy zgłoszeniowych! Wszystkich 

Państwa, którzy macie pomysł lub przynajmniej intuicję co do tego gdzie 

należy dokonać zmian, aby wpłynąć na poprawę  sytuacji osób młodych 

wchodzących na rynek pracy zachęcamy do dołączenia do grona innowatorów. 

Wkrótce pierwsze seminaria dla uczestników naszego projektu.  

 

 

 



4. ROZWIJAMY JUŻ 10 MIKRO INNOWACJI!  

Komisja Konkursowa w ramach naszego projektu rekomendowała do 

przyznania grantu już 10 pomysłów. Są to pomysły dotyczące opracowania 

aplikacji umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych na podstawie 

próbki pisma oraz aplikacji wspomagającej pracę nad dobrymi nawykami. 

Kolejne dotyczą modyfikacji programów kształcenia celem praktycznego 

przygotowania absolwentów do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 

poprzez m.in. poprowadzenie zajęć praktycznych w szkole w formie biznes 

planu. W ramach kolejnego  projektu powstać ma kompleksowa metoda 

zapobiegania prokrastynacji tj. zjawisku odwlekania wykonywania zadań.  

Grant przeznaczyliśmy również na przygotowanie wirtualnego przewodnika – 

portalu z materiałami i odnośnikami do narzędzi i metod, których znajomość 

wydatnie podniesie wartość kandydata na pracownika. Za innowacyjne uznane 

zostały również pomysły dot. wdrożenia do programu szkolnego modułów 

kształcenia praktycznego wspomagających umiejętności manualne i związane 

z konstruowaniem, organizacji wirtualnego stażu w postaci „gry w pracę” oraz 

pomysł zakładający utworzenie modelu i instrukcji współpracy pracodawcy - 

przedsiębiorstwa produkcyjnego ze szkołą zawodową mający na celu rozwój 

zawodowy uczniów na potrzeby konkretnego pracodawcy poprzez 

wprowadzenie szeregu rozwiązań dających szansę na odnalezienie się na rynku 

pracy i zaplanowanie kariery zawodowej.   

Za pomysłami, które dotychczas przekonały Komisję Konkursową stoją 

zarówno osoby fizyczne, grupy nieformalne, uczelnia wyższa oraz 

stowarzyszenie. Jesteśmy przekonani, że w gronie osób do których kierowana 

jest niniejsza informacja są kolejni innowatorzy.  

Czekamy na kolejne pomysły!  

Więcej informacji o projekcie i warunkach udziału w konkursie na stronie: 

http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/   
 

lub pod numerami telefonów:  

Cezary - tel. 669 200 929 

Ewa - tel. 664 490 109 
Krystyna - tel. 602 680 478 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Paprota  

Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju  

Koordynator Projektu 
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