Newsletter CAL lipiec 2018
Witamy serdecznie w projekcie CAL
WARSZTATY WSPÓŁPRACY „INICJATYWA NGO DLA NIEPODLEGŁEJ”
Zapraszamy przedstawicieli organizacji, które weszły do projektu i deklarowały chęć
włączenia się w organizację wspólnego wydarzenia związanego z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
na I warsztaty współpracy „Inicjatywa NGO dla Niepodległej”, które odbędą się 26 lipca 2018
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włoszczowa (sala nr 45).
W spotkaniu mogą wziąć udział całe zarządy lub osoby reprezentujące.
Zgłoszenia udziału pod nr tel. 661 095 962.
DYŻURY DORADCÓW:
Informujemy, że możliwe jest już zamawianie konsultacji z doradcami: prawnikiem,
księgowym 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.

MENTORING i INSTRUKTAŻ DLA ZARZĄDÓW:
Organizacje, które weszły do projektu, objęte są opieką mentorską i cyklem instruktażowym,
dostosowanym ściśle do indywidualnych potrzeb danej organizacji.
Proces mentorski obejmuje diagnozę stanu organizacji oraz warsztaty pracy nad
planowaniem zmiany/rozwoju. Każda organizacja pracuje indywidualnie z mentorem.
Mentoring prowadzi Katarzyna Standerska, prezes Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju
Warsztaty doradczo-instruktażowe dotyczące profesjonalnych metod i narzędzi zarządzania
NGO polegają na przekazywaniu konkretnych instrukcji prowadzenia wymaganej
dokumentacji pracy organizacji zgodnie ze standardami działania NGO, od planowania,
poprzez bieżącą pracę, do obowiązkowej sprawozdawczości.
Cykl instruktażowy prowadzi Małgorzata Bugaj, wiceprezes Fundacji Centrum Edukacji dla
Rozwoju
Warsztaty mogą być prowadzone w CAL lub w siedzibie organizacji.

KONKURSY DLA WAS
Rusza nabór wniosków w III edycji „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw”
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

calcedr.pl

Nazwa zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej
- wzmocnienie usamodzielniania się i rozwoju instytucjonalnego małych organizacji 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

