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UWAGA fundacje nieposiadające statusu OPP
Fundacje, które nie posiadają statusu OPP i nie składają sprawozdania do NIW, mają
obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego (czyli z działalności) do właściwego
ministra (wskazanego w statucie jako sprawującego nadzór). Składa się go zawsze za
poprzedni rok do końca bieżącego roku.
Na tej stronie znajdziecie nowy wzór sprawozdania obowiązujący za 2018 rok
ZAPRASZAMY na II warsztaty współpracy
25 listopada (poniedziałek) o godz. 16.15 rozpoczną się II warsztaty współpracy
organizacji objętych projektem CAL. Na poprzednim spotkaniu organizacje wypracowały
wspólne stanowisko i skierowały prośbę do samorządów o pomoc w utrzymaniu centrum
wsparcia. W oczekiwaniu na rozwiązanie pracować będziemy nad kierunkiem, w którym
powinna pójść współpraca organizacji, by sprawniej radzić sobie z problemami trzeciego
sektora. Tematem będą również najważniejsze obowiązki zarządu i inne zagadnienia
formalnoprawne związane z prowadzeniem organizacji.
Zapraszamy przedstawicieli zarządów do udziału w warsztatach.
Liczymy na Waszą obecność.
PRZYPOMINAMY O DOSTARCZANIU DOKUMENTÓW FINANSOWYCH:
Organizacje, które przekazywały dokumenty finansowe za 2019 rok, zgodnie z naszym
zobowiązaniem, będą miały zamknięty rok obrotowy i na początku 2020 r. przygotujemy
dokumenty sprawozdawcze.
Aby przy ponad 50 organizacjach ten proces przebiegał sprawnie, 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
RÓŻNE PILNE SPRAWY:
Przypominamy również, że ten rok jest szczególny – ze względu na konieczność
przygotowania organizacji do samodzielnego prowadzenia dokumentacji.
Jeśli macie do przeprowadzenia jeszcze jakieś bardziej skomplikowane operacje, np. zmiany
w statucie, zmiany w składzie organów lub inne pilne sprawy, albo mniej pilne, ale
strategiczne, związane z planowaniem przyszłej, nieskrępowanej jakimiś hamulcami czy
błędami, działalności
- to pamiętajcie, że jesteśmy do dyspozycji
Liczymy na Waszą mobilizację.
Prosimy o kontakt telefoniczny w ww. sprawach
lub z zamówieniem miniszkoleń dla zarządów prowadzonych przez kadrę CAL.
tel. 661 095 962

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
calcedr.pl
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