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WAŻNE:
Organizacje pozarządowe, które chciałyby przejść z pełnej księgowości na
uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, powinny do końca stycznia
zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o podjęciu decyzji. Do pisma powinna być
załączona uchwała w sprawie prowadzenia UEPiK, podjęta przez organ uprawniony do
zatwierdzania sprawozdań finansowych.
Szczegóły dotyczące spełniania warunków prowadzenia uproszczonej ewidencji znajdziecie
TUTAJ

WAŻNE:
Od tego roku deklaracje CIT-8 składane będą do 31 marca elektronicznie podpisem
kwalifikowanym do US. Wszystkie organizacje, które weszły do projektu CAL i przekazały
nam prowadzenie ewidencji księgowej (pełnej lub w formie UEPiK), powinny zgłosić się do
naszego biura po szczegóły dotyczące upoważnienia nas do przesłania za organizację
deklaracji CIT. Jeśli organizacja posiada elektroniczny podpis kwalifikowany, może złożyć
CIT samodzielnie, w takim przypadku także prosimy o kontakt.
tel. 661 095 962
WAŻNE:
Przypominamy, że organizacje, które zatrudniały w swych projektach osoby na umowy
cywilnoprawne, mają obowiązek sporządzenia do końca stycznia deklaracji PIT-4R i
wystawienia tym osobom PIT-11. Od tego roku PIT-4R jest przesyłany do US elektronicznie
podpisem kwalifikowanym. Organizacje, które miały zatrudnienia, prosimy o pilny
kontakt w celu upoważnienia nas do wysyłki tych deklaracji.
tel. 661 095 962
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.
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
- Ogłoszone zostały już konkursy przez UG Włoszczowa: sport i pożytek.
Szczegóły
- Wcześniej też ogłosił swoje konkursy w tym roku urząd marszałkowski:
- Szukaj tutaj
Sprawdzajcie najbliższe terminy składania ofert konkursowych na ngo.pl w zakładce
- TERMIN UCIEKA
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE:
- opracowanie na temat obowiązków organizacji w styczniu - 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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