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Kończy się pierwszy rok naszej współpracy z Państwem
w projekcie Centrum Aktywności Lokalnej. Mamy nadzieję,
że w jakiejś mierze przyczyniliśmy się do profesjonalizacji działań
i rozwoju Państwa organizacji.
W nowym roku planujemy kilka nowych propozycji szkoleń i warsztatów,
prosimy o śledzenie newsletterów i naszej strony internetowej.
Oczywiście przez cały czas też jest do dyspozycji zespół naszego biura.
Życzymy w 2017 roku wielu świetnych pomysłów na działania i przypływu
środków na ich realizację, a nade wszystko zaangażowania i współpracy wielu
osób, bo to warunek konieczny, by praca w NGO przynosiła najlepsze efekty.

Zespół CAL

FINANSE - WAŻNE
Przypominamy o obowiązku złożenia do końca stycznia informacji do urzędu skarbowego o
zmianie wzoru ewidencji księgowej w przypadku, gdy organizacja zmienia formę
ewidencji. Organizacje, które miały przychody za ostatni rok nie wyższe niż 100 tys. złotych,
nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają statusu OPP, mogą wybrać
uproszczoną ewidencję przychodów i rozchodów (Księga Przychodów i Rozchodów).
Zmiana dotyczy nowego roku obrotowego, sprawozdanie za rok 2016 złożone musi być
zgodnie z dotychczasowym sposobem ewidencjonowania środków w 2016 r.
O szczegółach przejścia na uproszczoną ewidencję czytaj na stronie
Na luty zaplanowaliśmy warsztaty dla OSP przechodzących na ewidencję uproszczoną
(szczegóły dotyczące wypełniania kart ewidencji), o terminie powiadomimy.

JESZCZE ZDĄŻYCIE:
- od 6 stycznia rusza program TESCO „Decydujesz - Pomagamy” - szczegóły
- do 9 stycznia trwa nabór w FIO w priorytetach 3 i 4 - szczegóły
- od 27 grudnia do 11 stycznia – nabór w PO WER 2.8 – konkurs dla organizacji, które
oferują usługi opieki nad osobami starszymi - szczegóły
- do końca roku trwa konkurs grantowy Kulczyk Foundation - szczegóły
- podano harmonogram programu Erasmus+ na 2017 - szczegóły

ODWIEDZINY ASYSTENTÓW W ORGANIZACJACH:

Asystenci organizacji odwiedzają sukcesywnie wszystkie zarządy organizacji, które korzystają
ze wsparcia CAL w celu rozpoznania najpilniejszych potrzeb. Jeśli jeszcze u Was nie byliśmy,
a 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 O SKŁADANIU DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ:
Do końca stycznia organizacje, które zatrudniały powyżej 5 pracowników, powinny złożyć
PIT-4, do końca lutego te, które zatrudniały do 5 pracowników.
Do 31 marca należy złożyć CIT-8 do urzędu skarbowego.
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.
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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