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PILNE:
Za nami daty graniczne najważniejszych obowiązków sprawozdawczych organizacji
pozarządowych. Informowaliśmy o nich na stronie CAL i przypominaliśmy w mailach
do organizacji biorących udział w naszym projekcie.
Ewentualnym spóźnialskim przypominamy:
- do 30 czerwca należało zatwierdzić sprawozdanie finansowe i najpóźniej do 10 lipca
złożyć w urzędzie skarbowym
- organizacje posiadające statut OPP do 15 lipca (czyli do dzisiaj) powinny były
wprowadzić w generatorze sprawozdań w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
sprawozdanie merytoryczne i finansowe – to warunek utrzymania przywileju odpisów 1%
Jeśli są jeszcze organizacje, które nie dopełniły tych obowiązków i nie wiedzą, co z tym
fantem zrobić, prosimy o niezwłoczny kontakt z biurem CAL pod nr 661095962

ODWIEDZINY ASYSTENTÓW W ORGANIZACJACH:
Asystenci organizacji realizują plan wizyt w zarządach fundacji i stowarzyszeń w celu
rozpoznania najpilniejszych potrzeb. Kilkanaście organizacji już odwiedziliśmy.
Jeśli chcecie nas do siebie zaprosić, wyślijcie sygnał (KONTAKT) i podajcie możliwe terminy
wizyty.
Będzie nam bardzo miło spotkać się z Wami
DYŻURY DORADCÓW:
Przypominamy, że jest możliwe zamówienie spotkania z doradcami: prawnikiem, księgową i
doradcą biznesowym (szczegóły na stronie CAL w zakładce DORADZTWO).
Można spotkać się z nimi w naszym pokoju doradcy przy biurze CAL, ale możliwe jest
zaproszenie ich do Waszej siedziby czy w dowolnie wskazane miejsce i zorganizowanie
spotkania w większym gronie członków organizacji.
Polecamy szczególnie współpracę z doradcą biznesowym przy planowaniu najbliższych
projektów. Kilka programów dotacyjnych ruszy z pewnością jesienią, ale już teraz warto
popracować nad wnioskami, nie zostawiać projektowania na ostatnią chwilę.

JESZCZE ZDĄŻYCIE:
- do 27 lipca można składać wnioski w Ministerstwie Edukacji Narodowej w konkursie
„Wolontariat w szkołach i placówkach” - szczegóły

POLECAMY:
- naszą zakładkę ZAPYTAJ O RADĘ, w której znajdziecie odpowiedzi na pytania innych
organizacji dotyczące problemów i wątpliwości, na jakie natknęły się w swej działalności.
Uczmy się na błędach… niekoniecznie swoich
- stronę ngo.pl, która od wielu lat działa jako największe kompendium wiedzy o prowadzeniu
organizacji, profesjonalizacji działań, środkach zewnętrznych
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