Newsletter CAL wrzesień 2016
PILNE:
Konkurs FIO ogłoszony!
(szczegóły: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2017,3923.html)
Jest to największy konkurs na inicjatywy służące realizacji różnorodnych zadań
aktywizujących społeczności lokalne. Polecamy zapoznanie się z opisami priorytetów. Jeśli
będą mieli Państwo wątpliwości, czy wymyślone zadanie mieści się w którymś z priorytetów,
zapraszamy do naszego biura CAL
Organizacje, które planują składanie 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. 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.

PRZYPOMINAMY:
Zbliża się ostatni kwartał roku – dla organizacji oznacza to również ostatni kwartał roku
obrotowego. Prosimy o dostarczanie dokumentów księgowych (faktur, druków KP/KW,
wyciągów bankowych i innych dokumentujących przychody i wydatki).
Księgowanie i sprawdzanie poprawności wystawianych dokumentów powinno odbywać się
systematycznie w ciągu roku, tak by w razie konieczności dokonania korekt było to jeszcze
możliwe.

Nie zostawiajcie dokumentacji księgowej na ostatnią chwilę. W naszym projekcie wiele
organizacji korzysta z usługi księgowej i problemem może okazać się opracowanie wszystkich
dokumentów w jednym czasie.
Brak kontaktu organizacji z biurem CAL w ciągu roku może skutkować
rozwiązaniem umowy o wsparcie.

JESZCZE ZDĄŻYCIE:

- terminy do FIO:
- w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach
Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”)
- w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
do godziny 16:15 („nabór grudniowy”)

- 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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