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SZKOLENIE UEPIK:
Zapraszamy przedstawicieli zarządów stowarzyszeń i fundacji na szkolenie „Jak prawidłowo
dokumentować finanse w organizacji z UEPiK”. Powinny w nim wziąć udział wszystkie
organizacje, które przeszły lub planują przejście na uproszczoną ewidencję
przychodów i kosztów.

W planie szkolenia, które poprowadzą asystentki CAL, przewidziane są m.in. warsztaty
uzupełniania karty uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zgodnej z wzorem z
Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2015
w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre
organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia JST.
Termin szkolenia: 30 maja 2019, w godz. 16-21 (przewidziany obiad)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna nr 45 UG Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl lub telefoniczną
(661 095 962) do 24 maja do godz. 15.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń przewidziana będzie druga grupa szkoleniowa
w dodatkowym terminie.
Wydane zostaną zaświadczenia o udziale w szkoleniu
Szczegóły dotyczące spełniania warunków prowadzenia uproszczonej ewidencji znajdziecie
TUTAJ

SZKOLENIE MŁODY LIDER NGO:
Zapraszamy do zgłaszania osób w wieku do 35 lat na szkolenie „Młody lider NGO”.
Szkolenie poprowadzi Monika Makowiecka, trenerka i animatorka środowisk lokalnych z
województwa mazowieckiego, członkini zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej w Warszawie. Szkolenie obejmować będzie m.in.: zagadnienia roli lidera
w społeczności lokalnej, diagnozowanie potrzeb środowiska, przykładowe praktyki
działalności społecznej z udziałem młodych.

Termin szkolenia: 25 maja 2019, w godz. 11-16 (przewidziany obiad)
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we
Włoszczowie, ul. Sienkiewicza 43 (za budynkiem PSP)
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl lub telefoniczną
(661 095 962) do 23 maja do godz. 15.
Wydane zostaną zaświadczenia o udziale w szkoleniu

WAŻNE:
Przypominamy, że organizacje, które podpisały w marcu sprawozdania finansowe
elektronicznie, powinny do 30 czerwca zatwierdzić je (właściwy organ – zgodnie ze statutem)
i przesłać w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia do urzędu skarbowego, także
elektronicznie poprzez ePUAP. W razie pytań co do sposobu wysyłki – zapraszamy do CAL.
tel. 661 095 962
WAŻNE:
Przypominamy organizacjom pożytku publicznego, że mają obowiązek złożenia sprawozdania
merytorycznego do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w terminie do 15 lipca. Organizacje, które tego obowiązku nie wypełnią, są
wykreślane z listy uprawnionych do odpisu 1% w roku następnym.
Strona logowania do generatora sprawozdań

SZKOLENIA ZARZĄDÓW:
Organizacjom, które nie brały jeszcze udziału w indywidualnych spotkaniach zarządu z opiekunami w
celu zdiagnozowania najpilniejszych potrzeb, przypominamy, że jest to obowiązkowa aktywność
zadeklarowana wraz z deklaracją wejścia do projektu.
Prosimy o zamawianie terminów na szkolenia indywidualne dla zarządów organizacji, które są
obowiązkową formą wsparcia w projekcie CAL. Spotkania diagnozujące i instruktażowe
opisane są poniżej – w punkcie MENTORING i INSTRUKTAŻ DLA ZARZĄDÓW.
Terminy można umawiać drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl lub 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.
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE:
- opracowanie na temat odpłatnej działalności pożytku publicznego - artykuł

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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