
Newsletter FAOW    

Szanowni Państwo, 

Jesień rozgościła się w Polsce na dobre. Nie załamujmy jednak rąk nad pogodą, zapraszamy do zapoznania się 
z najnowszą porcją wiadomości: 

1. Wykład prof. Halamskiej na UW 

Centrum Europejskich Studiów Regionalny
UNESCO Trwałego Rozwoju oraz Regional Studies Association 
Polska zapraszają na kolejny cykl seminariów, które będą odbywać się we 
czwartki w godz. 10.00-12.00 w Pałacu Kazimierzowskim w sali im. 

W ramach cyklu, w dniu 5 grudnia wygłoszony zostanie wykład prof. Marii Halamskiej pod tytułem ZróŜnicowanie 
"wiejskiej Polski": struktura społeczna, systemy wartości, sposoby Ŝycia, do wysłuchania którego 
zapraszamy. 

2. Konsultacje. 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza nas do udziału w konsultacji dokumentów związanych 
z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu POIŚ. Dokumenty mają być dostępne 
na stronach POIŚ (pois.gov.pl

Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji dotyczącej tychŜe dokumentów, która odbędzie się 
w Łodzi w dniu 21.10.13. UWAGA do jutra naleŜy zgłaszać udział
Informację o rejestracji na tę konferencję otrzymaliśmy

3. VIII Kongres Obywatelski 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w VIII Kongresie Obywatelskim, 
którego FAOW jest współorganizatorem. To juŜ 26 października!

6. Strona FAOW w pełni sprawna 

W zeszłym tygodniu przez krótką chwilę nie funkcjonowała strona www.faow.org.pl oraz powiązane z nią adres 
e-mail. Powodem utrudnień były kłopoty techniczne. Obec
nie planujemy. 

7. ZaleŜy nam na opiniach naszych członków

FAOW składa się z organizacji członkowskich i dla nich istnieje. Dlatego prosimy o przesyłanie do Sekretariatu 
wszelkich uwag, pomysłów i komentarzy, które pomogą nam w reprezentowaniu Waszych interesów. 
do bezpośredniego kontaktu z sekretariate
na adres sekretariat@faow.org.pl.  

Warto wykorzystać w tym celu formularz dołączony do newslettera.

8. Logo FAOW 

Na koniec zostawiamy prośbę o „pochwalenie się” członkostwem w FAOW. Forum jest zrzeszeniem nas wszystkich 
i okazją do wspólnego wypowiadania się w najwaŜniejszych dla nas wszystkich sprawach. Dlatego istotne jest, by było 
rozpoznawalne i dobrze się kojarzyło. PoniewaŜ organ
na stronie internetowej informację o członkostwie. Komunikat moŜe mieć dowolną formę, ale najlepiej wyglądać 
będzie banner na głównej stronie organizacji. Odpowiedni plik załączamy do newslettera.
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w Polsce na dobre. Nie załamujmy jednak rąk nad pogodą, zapraszamy do zapoznania się 

tudiów Regionalnych i Lokalnych, Katedra 
Trwałego Rozwoju oraz Regional Studies Association - Sekcja 

Polska zapraszają na kolejny cykl seminariów, które będą odbywać się we 
12.00 w Pałacu Kazimierzowskim w sali im. Brudzińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

W ramach cyklu, w dniu 5 grudnia wygłoszony zostanie wykład prof. Marii Halamskiej pod tytułem ZróŜnicowanie 
"wiejskiej Polski": struktura społeczna, systemy wartości, sposoby Ŝycia, do wysłuchania którego 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza nas do udziału w konsultacji dokumentów związanych 
z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu POIŚ. Dokumenty mają być dostępne 

pois.gov.pl) oraz MRR (bip.mrr.gov.pl) 

Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji dotyczącej tychŜe dokumentów, która odbędzie się 
do jutra naleŜy zgłaszać udział (e-mail na adres pois2014

konferencję otrzymaliśmy na dzień przed terminem. 

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w VIII Kongresie Obywatelskim, 
którego FAOW jest współorganizatorem. To juŜ 26 października! 

W zeszłym tygodniu przez krótką chwilę nie funkcjonowała strona www.faow.org.pl oraz powiązane z nią adres 
mail. Powodem utrudnień były kłopoty techniczne. Obecnie wszystko działa bez zarzutu, dalszych utrudnień 

ZaleŜy nam na opiniach naszych członków  

FAOW składa się z organizacji członkowskich i dla nich istnieje. Dlatego prosimy o przesyłanie do Sekretariatu 
wszelkich uwag, pomysłów i komentarzy, które pomogą nam w reprezentowaniu Waszych interesów. 
do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem pod numerem telefonu 22 826 28 84 albo o przesyłanie wiadomości

Warto wykorzystać w tym celu formularz dołączony do newslettera. 

prośbę o „pochwalenie się” członkostwem w FAOW. Forum jest zrzeszeniem nas wszystkich 
i okazją do wspólnego wypowiadania się w najwaŜniejszych dla nas wszystkich sprawach. Dlatego istotne jest, by było 
rozpoznawalne i dobrze się kojarzyło. PoniewaŜ organizację te tworzymy my wszyscy, pochwalmy się tym i umieśćmy 
na stronie internetowej informację o członkostwie. Komunikat moŜe mieć dowolną formę, ale najlepiej wyglądać 
będzie banner na głównej stronie organizacji. Odpowiedni plik załączamy do newslettera. 
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w Polsce na dobre. Nie załamujmy jednak rąk nad pogodą, zapraszamy do zapoznania się  

Brudzińskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 

W ramach cyklu, w dniu 5 grudnia wygłoszony zostanie wykład prof. Marii Halamskiej pod tytułem ZróŜnicowanie 
"wiejskiej Polski": struktura społeczna, systemy wartości, sposoby Ŝycia, do wysłuchania którego serdecznie 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza nas do udziału w konsultacji dokumentów związanych 
z prognozą oddziaływania na środowisko dla programu POIŚ. Dokumenty mają być dostępne  

Jednocześnie zostaliśmy zaproszeni do udziału w konferencji dotyczącej tychŜe dokumentów, która odbędzie się  
mail na adres pois2014-2020@mrr.gov.pl). 

W zeszłym tygodniu przez krótką chwilę nie funkcjonowała strona www.faow.org.pl oraz powiązane z nią adres  
nie wszystko działa bez zarzutu, dalszych utrudnień  

FAOW składa się z organizacji członkowskich i dla nich istnieje. Dlatego prosimy o przesyłanie do Sekretariatu 
wszelkich uwag, pomysłów i komentarzy, które pomogą nam w reprezentowaniu Waszych interesów. Zachęcamy  

826 28 84 albo o przesyłanie wiadomości  

prośbę o „pochwalenie się” członkostwem w FAOW. Forum jest zrzeszeniem nas wszystkich  
i okazją do wspólnego wypowiadania się w najwaŜniejszych dla nas wszystkich sprawach. Dlatego istotne jest, by było 

izację te tworzymy my wszyscy, pochwalmy się tym i umieśćmy 
na stronie internetowej informację o członkostwie. Komunikat moŜe mieć dowolną formę, ale najlepiej wyglądać 

 


