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WAŻNE:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca:

30 czerwca mija ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego organizacji
przez uprawniony organ (walne zebranie członków lub zarząd – patrz → zapis w statucie).
Najpóźniej 10 dni od zatwierdzenia należy złożyć sprawozdanie wraz z uchwałą
zatwierdzającą we właściwym urzędzie skarbowym.

WAŻNE:

Działa już generator sprawozdań dla organizacji OPP:

Otwarty został generator sprawozdań z działalności organizacji posiadających status OPP.
Termin złożenia sprawozdania do 15 lipca.
Publikacja sprawozdań na stronie

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O MIKROGRANTY W RAMACH FIO W ŚWIĘTOKRZYSKIEM
Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” programu regrantingowego
realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w ramach Programu FIO. Zadania te
będą realizowane poprzez działania doradcze i przyznawanie mikrograntów – dotacji do
5000,00 zł na realizację małych, lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych
przedsięwzięć grup nieformalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę.
Nabór będzie otwarty w terminie od 26 czerwca do 7 lipca.
szczegóły

NAJBLIŻSZE PROPOZYCJE CAL:
WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW
DLA MŁODYCH ORGANIZACJI I GRUP INICJATYWNYCH
W czerwcu proponujemy warsztaty z naszym doradcą biznesowym Rafałem Wąsikiem.
Tematem spotkań będą zasady przygotowania wniosków, m.in. dotyczących ogłoszonego
konkursu małych grantów, o które starać się mogą młode organizacje (działające do 3 lat)
oraz grupy inicjatywne (przedstawiciele grup nie mogą być członkami organów statutowych w
NGO).
Zgłoszenia i wybór terminów pod nr tel. 661 095 962.
SZKOLENIE DLA OSP
„KARTA UPROSZCZONEJ EWIDENCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW”
W związku z licznymi głosami o trudnościach z rejestrowaniem przychodów i kosztów
w karcie uproszczonej ewidencji określonej rozporządzeniem MF,

Centrum Aktywności Lokalnej planuje szkolenie dla OSP oraz innych organizacji z powiatów
włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które przeszły w 2017 r. na ewidencję uproszczoną.
Szkolenie metodą warsztatową poprowadzi księgowa Monika Pater.
Termin - 3 lipca od godz. 16.30.
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna (nr 45) UG Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
Zgłoszenia do 29 czerwca pod nr tel. 661095962 oraz mailowo: fundacja.cedr@op.pl

SPOTKANIA SZKOLENIOWE DLA ZARZĄDÓW
Biuro CAL proponuje organizacjom, które weszły do projektu, krótkie szkolenia dla zarządów
fundacji i stowarzyszeń związane z prawidłowym zarządzaniem NGO. Asystenci organizacji
mogą przyjechać na wizytę do siedziby organizacji, CAL może zaprosić też zarząd na
spotkanie w biurze we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14 (budynek UG Włoszczowa, parter,
pok. 44).
Problematyka szkoleń może zostać wybrana przez zarząd spośród następujących tematów:
- Obowiązki formalnoprawne, sprawozdawcze i dokumentowanie zdarzeń
finansowych
- Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (UDPPW), z uwzględnieniem zmian we wzorach
ofert i sprawozda
- Rodzaje działalności w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna, odpłatna,
gospodarcza)
Organizacje, które chciałyby skorzystać ze szkoleń poprowadzonych przez asystentów CAL
(Małgorzata Bugaj i Katarzyna Standerska) – prosimy o zamawianie terminów wizyt pod nr
661 095 962 lub mailowo: fundacja.cedr@op.pl

FUNDACJA CEDR ZAPRASZA DO UDZIAŁU W AKCJI:
To już trzecia edycja naszej akcji pn. „Ogród ludzi i pszczół”, która ma na celu
propagowanie sadzenia/wysiewu w ogrodach, na działkach, balkonach, dachach i wszelkich
wolnych od betonu miejscach roślin, które nie tylko będą cieszyły nasze oko, ale zabezpieczą
przez cały sezon pokarm dla pszczół i innych owadów zapylających. Grozi nam ich wyginięcie.
Tutaj można przeczytać więcej o tym problemie.
Jeśli Wasza organizacja chce wziąć udział w naszej akcji, od połowy maja Fundacja CEdR
przyjmować będzie deklaracje adopcji drzewek pożytku pszczelego, głównie lip, które zdają
się znikać z polskiego krajobrazu. Aby otrzymać bezpłatnie sadzonkę, wystarczy zadeklarować
opiekę nad drzewkiem, tzn. znalezienie dla niego dogodnego miejsca i posadzenie, przez
pierwszy rok zapewnienie podlewania podczas upalnych dni. Mile widziane są przez nas
zdjęcia wykonane po kilku tygodniach, zamieszczamy je na naszej stronie internetowej.
W tym roku zyskaliśmy partnera akcji – Centrum Ogrodnicze „Daglezja” pana Dariusza
Świebody, które przekazało kilkadziesiąt sadzonek lip i modrzewi (spadź modrzewiowa).
Deklaracje mailowo lub pod nr tel. 661095962

Więcej o akcji na stronie

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.

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

calcedr.pl

Nazwa zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej
- program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych”
Realizator: Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju KRS 0000495192
www.calcedr.pl, e-mail: fundacja.cedr@op.pl, biuro@calcedr.pl
Biuro zadania: 29-100 Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, pok. 44

