Newsletter CAL wrzesień 2019

PRZYPOMINAMY O DOSTARCZANIU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH:
Jeszcze nie wszystkie organizacje będące w projekcie Centrum Aktywności Lokalnej
uzupełniły dokumentację finansową za rok 2019. Prosimy o dostarczanie bieżących
dokumentów lub informację, że organizacja rezygnuje z pomocy CAL w zamknięciu roku
2019 i poradzi sobie samodzielnie z tym obowiązkiem.
W razie pytań – można dzwonić do CAL pod nr 661 095 962

ZAINTERESOWANYCH WARSZTATAMI „MŁODY LIDER NGO”
INFORMUJEMY, ŻE MAMY JUŻ KOMPLET W OBU TERMINACH
SZKOLENIOWYCH.

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
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:
- artykuł i poradnik w wersji elektronicznej przygotowany przez ngo.pl o działalności
odpłatnej
- 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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