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PILNE:
Organizacje, które planują w jesiennym naborze złożenie ofert w konkursie FIO i chciałyby
skorzystać z konsultacji z naszym doradcą biznesowym Rafałem Wąsikiem, prosimy o kontakt
w najbliższym czasie w celu rezerwacji terminów. Warto wcześniej popracować nad
wnioskiem, skonsultować i rozwiać wątpliwości z pomocą specjalisty. W okolicy terminu
składania ofert może ustawić się zbyt duża kolejka o poradę i trudno będzie takie spotkanie
umówić dla wszystkich chętnych. Prosimy o kontakt mailowy (fundacja.cedr@op.pl lub
telefoniczny pod nr 661 095 962)

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.
Doradztwo realizowane jest również drogą mailową lub telefoniczną za pośrednictwem biura
CAL.

JESZCZE ZDĄŻYCIE:
- do 19 sierpnia można składać wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki w konkursie
„Sport wszystkich dzieci” - szczegóły
- do 31 sierpnia można starać się o minigrant IKEI - szczegóły
- do 12 września trwa nabór w konkursie Fundacji BGK „Na dobry początek” - szczegóły
- do końca roku trwa konkurs grantowy Kulczyk Foundation - 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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