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ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Projekt  dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich



Gdzie jesteśmy….
Pszczyoskie Centrum Organizacji Pozarządowych ( PCOP )

Siedziba Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Pszczyoska”

Ul. 3 Maja 11,

43-200 Pszczyna

www.lgdziemiapszczynska.pl

mail: biuro@lgdziemiapszczynska.pl

Tel./fax. 32 210 02 12 

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/
mailto:biuro@lgdziemiapszczynska.pl


Po co i dlaczego jesteśmy…
PCOP ma na celu wsparcie 
podmiotów ekonomii społecznej tj. 
stowarzyszeo, fundacji, klubów 
sportowych, koła gospodyo 
wiejskich, związki wyznaniowe a 
także nieformalne grupy i osoby  
chcące założyd organizację 
pozarządową.



Po co i dlaczego jesteśmy…

ZAMIERZENIA:

• Promowanie organizacji pozarządowych  poprzez 
utworzenie strony internetowej organizacji 
pozarządowych Powiatu Pszczyoskiego;

• Budowanie trójstronnych porozumieo i platformy 
współpracy dzięki organizacji konferencji i debat z 
udziałem trzech sektorów



Strona internetowa….

• Miejsce, w którym znajdą się informacje dla 
organizacji pozarządowych i o nich,

• Baza organizacji pozarządowych w powiecie 
pszczyoskim,

• Informacje dotyczące wolontariatu w Powiecie 
Pszczyoskim

• Miejsce, w którym organizacje będą mogły 
umieszczad informacje o swojej działalnośd,



Doradztwo…

Wsparcie merytoryczne w formie 
indywidualnego doradztwa dla 
organizacji pozarządowych i osób 
chcących  założyd stowarzyszenie ( bądź 
w innej formie chcących sformalizowad 
swoją działalnośd).



Doradztwo…

Wsparcie merytoryczne dzięki doradztwu w 
zakresie:

• Pozyskiwania środków na statutową działalność 
( m.in. Informowanie o dostępnych środkach, 
pomoc w wypełnianiu wniosków itd);

• Księgowym;
• Prawno- administracyjnym ( opracowanie 

dokumentów w tym statutów, uchwał, umów 
itd.)

• Promocji i marketingu 



Doradztwo…
Prowadzone będzie przez doświadczonych 

doradców w Biurze 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Pszczyoska”, 

ul. 3 Maja 11, 43- 200 Pszczyna

• Poniedziałki od 16.00 do 18.00 

• Pozostałe dni tygodnia od 16.00 do 18.00 po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

Tel. 32 210 02 12



Co zrobić aby korzystać
z naszych usług…

• Wypełnid formularz uczestnictwa i przesład go 
na maila biuro@lgdziemiapszczynska.pl lub 
doręczyd do biura Stowarzyszenia 

Do pobrania na stronie 
www.lgdziemiapszczynska.pl

lub do pobrania w biurze Stowarzyszenia LGD 
„Ziemia Pszczyoska”

mailto:biuro@lgdziemiapszczynska.pl
http://www.lgdziemiapszczynska.pl/

