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ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
Rok założenia 1928

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku
Młodzieży Wiejskiej w Wyszkowie zaprasza na bezpłatne spotkania z ekspertami.
Eksperci udzielą

porady w zakresie prawa, księgowości oraz pozyskiwania funduszy

krajowych i europejskich. Na dyżury zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz lokalnych działaczy. Z konsultacji mogą skorzystać również osoby fizyczne – młodzi
ludzie, osoby starsze oraz Ci, którzy takiego wsparcia poszukują.
Harmonogram spotkań:
 15 stycznia 2013 r. w godz. od 14.30 do 16.o0 – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
 17 stycznia 2013 r. w godz. od 14.00 do 15.30 – Radca Prawny,
 22 stycznia 2013 r. w godz. od 13.00 do 14.30 – Specjalista ds. finansowo-księgowych,
 24 stycznia 2013 r. w godz. od 14.30 do 16.00 – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
 13 luty 2013 r. w godz. od 13.00 do 14.30 – Specjalista ds. finansowo-księgowych,
 20 luty 2013 r. w godz. od 14.00 do 16.00–Specjalista ds. pozyskiwaniu funduszy,
 21 luty 2013 r. w godz. od 13.00 do 15.00 – Radca Prawny,
Dyżury z zakresu finansowo – księgowego odbywać się będą w Biurze Rachunkowym
ul. Gen. J. Sowińskiego 62 w Wyszkowie, natomiast ekspert ds. pozyskiwania funduszy i
Radca Prawny będą dyżurować w biurze Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowej w Wyszkowie.
Dyżury eksperckie odbywać się będą w ramach projektu „Aktywni lokalnie II –
kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach
wiejskich

i

wiejsko-miejskich”

realizowanego

przez

Związek

Młodzieży

Wiejskiej,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy !!!

Ewa Gawrońska
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wyszkowie.
e-mail: ewa.gawronska@zmw.pl
tel. 29 742-06-23

Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora
i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

