Newsletter CAL sierpień 2019
ZAPRASZAMY NA WARSZTATY WSPÓŁPRACY NGO
Zapraszamy przedstawicieli zarządów organizacji, które biorą udział w projekcie „Centrum
Aktywności Lokalnej”, na warsztaty współpracy dotyczące wypracowania modelu
zorganizowanej samopomocy środowiska organizacji pozarządowych w powiecie
włoszczowskim, tak by nawzajem wspierały się w wypełnianiu obowiązków
formalnoprawnych i rachunkowych w przyszłych latach.
To bardzo ważne spotkanie. Liczymy na zaangażowanie wszystkich organizacji, dlatego udział
przedstawicieli (najlepiej minimum 2 osoby z zarządu) każdego podmiotu jest tak samo
cenne.
Termin spotkania: 10 września 2019 (wtorek) – godz. 16.15
Miejsce: sala konferencyjna (nr 55, parter) UG Włoszczowa, ul. Partyzantów 14
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia udziału zarządu
pod nr tel. 661 095 962

PRZYPOMINAMY O DOSTARCZANIU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH:
Prosimy o dostarczanie bieżącej dokumentacji finansowej dla księgowego, chcemy uniknąć
kumulacji dokumentów w końcu roku.
W razie pytań – można dzwonić do CAL pod nr 661 095 962

PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH:
Przypominamy również, że ten rok jest szczególny – ze względu na konieczność
przygotowania organizacji do samodzielnego prowadzenia dokumentacji. Chcemy przekazać
zarządom jak najwięcej potrzebnej wiedzy o prowadzeniu organizacji i musimy to zrobić do
końca roku.
Liczymy na Waszą mobilizację.
Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie miniszkoleń dla zarządów prowadzonych przez
kadrę 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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