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PO OKRESIE SPRAOZDAWCZYM:
Dziękujemy Organizacjom za mobilizację w okresie sprawozdawczym. Ponad 50 na czas
złożonych CIT-ów (do 31 marca), ponad 20 podpisanych elektronicznie sprawozdań łącznie
przez ponad 100 osób (do 31 marca), ponad 20 złożonych w terminie zatwierdzonych sprawozdań
finansowych (do 10 lipca), wszystkie projektowe OPP złożyły na czas sprawozdania z działalności
do Narodowego Instytutu Wolności (do 15 lipca).
Ten rok był szczególny, ze względu na wypełnianie obowiązków drogą elektroniczną.
Nie było łatwo, ale udało się.
Teraz przed nami kolejne wyzwanie – chcemy przekazać zarządom jak najwięcej potrzebnej
wiedzy o prowadzeniu organizacji i musimy to zrobić do końca roku.
Liczymy znów na Waszą mobilizację. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie spotkań
zarządów z CAL.
tel. 661 095 962

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.

Przewidziane są dwie grupy szkoleniowe w dwóch terminach, październikowym
i listopadowym:
I grupa: 05.10.2019 i 26.10.2019
II grupa: 08.11.2019 i 16.11.2019
Zgłoszenia do wybranych grup prosimy kierować drogą mailową: fundacja.cedr@op.pl
lub telefoniczną (661 095 962) do 30 września.
Wydane zostaną zaświadczenia o udziale w szkoleniu

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.

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, stanie III sektora
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