Gniew, 16.05.2016 r.

Drogie Gniewskie Organizacje Pozarządowe i grupy nieformalne
Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych, które
rozpocznie się 25 maja o godz. 17:00 w Restauracji Pod Abażurem w Nicponi .To święto integracji i wzajemnej
wymiany myśli i doświadczeń 3 Sektora i tak właśnie chcemy je potraktować – jako czas mile spędzony, we
własnym gronie, w duchu wzajemnego poznania się i rozmowy. Przy wspólnym poczęstunku (jadło i napitek)
najczęściej rodzą się znajomości, przyjaźnie i wzajemne pomysły na kooperację. Nie może Was tam
zabraknąć. Z każdej organizacji pozarządowej może wziąć udział maksymalnie 3 osoby, decyduje kolejność
zgłoszeń oraz preferencje dla jak największej ilości podmiotów pozarządowych i grup nieformalnych.
Centrum Aktywnych Gniew we współpracy z Fundacją M.A.P.A. Obywatelska i Grupą PROKULTURA
prowadzi w ramach zadania zleconego projekt pn. „CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GNIEW
2016”. To projekt, działania dla Was – pomagające się Wam rozwinąć, usystematyzować działania,
pozyskiwać więcej środków i lepiej współpracować ze sobą i lokalną społecznością.
Wszystkie formy Waszego Rozwoju są przeznaczone dla Was i mają służyć realizacji Waszych potrzeb
i profesjonalizacji działań. Zgłoście się do nas i skorzystajcie z tego DARMOWEGO WSPARCIA. Rozwój
Waszych organizacji zależy w głównej mierze od Was samych…
Aby dowiedzieć się więcej przybądźcie na Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych, 25 maja
o godz. 17:00 (Restauracja Pod Abażurem, Nicponia) lub kontaktujcie się z Gniewskim Centrum Organizacji
Pozarządowych (siedziba CAG, ul. Plac Grunwaldzki 45). Nie może Was tam zabraknąć!!!
Organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi bezpłatny poczęstunek grillowy. Dla chętnych –
czynna będzie dodatkowo restauracja oraz bar. Zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie do dnia 20 maja (piątek).
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Działalność Lokalnego Wspierania Centrum Organizacji Pozarządowych w Gniewie jest dofinansowana ze
środków Gminy Gniew w ramach wsparcia zadania publicznego „Działalność wspomagająca organizacje
pozarządowe poprzez prowadzenie Lokalnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w roku 2016 ”.
Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew przy zaangażowaniu Fundacji Mapa
Obywatelska oraz Związku Stowarzyszeń Grupa Prokultura.

