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UWAGA:

Ogłoszenie gminnego konkursu z pożytku:

Gmina Włoszczowa ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o
działalności pożytku. Termin składania wniosków mija 28 lipca 2017. Organizacje, które
chciałyby skonsultować swoje pomysły na zadania z zakresem konkursowym, zapraszamy do
biura CAL lub do kontaktu telefonicznego pod nr 661 095 962.
Sprawdź warunki naboru ofert

NAJBLIŻSZE PROPOZYCJE CAL:
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

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
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