PROGRAM
GRANTOWY
DLA SZKÓŁ

LOKALNE OŚRODKI
WIEDZY I EDUKACJI
250 tys. złotych na projekt
realizowany w latach 2020-2021

Szanowni Państwo,
W styczniu startuje program grantowy „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji”, w którym może
wziąć udział każda szkoła. Dzięki niemu Wasza placówka będzie miała możliwość wzmacniać potencjał
społeczności lokalnej, rozwijać się i podnosić kompetencje nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym. Zostańcie LOWE i dołączcie do 50
polskich szkół, które realizują programy aktywizowania dorosłych. Zostańcie Lokalnym Ośrodkiem
Wiedzy i Edukacji i zyskajcie 250 tysięcy złotych na realizację projektu! To szansa dla Państwa szkoły i
Waszej lokalnej społeczności.
Z pozdrowieniami,

Dominika Oskierko

Koordynator projektu Familijne LOWE

LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI – co to takiego?
LOWE to projekt innowacyjnych działań na rzecz społeczności lokalnych i centrum edukacji
nieformalnej, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób dorosłych.
Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności
edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności
potrzebnych na rynku pracy szczególnie na terenach w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Jakie są korzyści dla szkoły z zostania LOWE?

WSPÓŁPRACA

To okazja do bliższej współpracy szkoły z lokalnymi
instytucjami, przedsiębiorcami oraz
społecznością lokalną.

IMPULS
Pozyskanie grantu
w wysokości
do 250 tys.
złotych to impuls
do rozwoju
szkoły.

LOWE

WIZERUNEK
Budowa wizerunku innowatora
i lidera rozwoju
lokalnej społeczności.

SZANSA

na rozszerzenie
oferty edukacyjnej
oraz wyposażenie
sal dydaktycznych
w sprzęt i materiały
potrzebne
do prowadzenia
zajęć także
dla dorosłych.
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nie przekraczającej 250 tys. zł na
działalność edukacyjną skierowaną do
osób dorosłych. W ofercie LOWE mogą
pojawić się warsztaty, zajęcia
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osób dorosłych, a także spotkania

tyle dorosłych Polaków
nie uczy się – możemy
to zmienić*

tyle projektów
zrealizowano w ramach
I edycji programu

integracyjne i międzypokoleniowe dla
społeczności lokalnej.

*Dane: Raport GUS
„Kształcenie Dorosłych 2016”
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BRZMI
INTERESUJĄCO?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać
więcej informacji

ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7
60-554 Poznań

512 031 679
operator.edu.pl/projekty
lowe@operator.edu.pl
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