
 

 
 

NEWSLETTER MARZEC 2014 

 
PILNE – ZAMKNIĘCIE FINANSOWE ROKU: 
Zapraszamy organizacje pozarządowe uczestniczące w projekcie do uzupełnienia dokumentów księgowych za rok 2013 
w celu przygotowania CIT-8 (obowiązek jego złożenia do urzędu skarbowego do końca marca mają wszystkie organizacje, 
nawet jeśli wykazały zerowe obroty) i sprawozdania finansowego. 
 
Koniecznie przeczytaj też 

 
INFORMUJEMY, ŻE 17-18 i 24-25 MARCA 2014 odbędzie się 4-dniowe SZKOLENIE „AUTOPREZENTACJA I TWORZENIE 
WIZERUNKU PES”, które poprowadzą Agnieszka Dobosz i Małgorzata Żydło.   
Są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE  
lub kontakt pod nr tel. 731 721 329. 

 
INNE PLANOWANE SZKOLENIA W PIERWSZEJ POŁOWIE ROKU: 
kwiecień (termin w trakcie ustaleń) – Pozyskiwanie środków na działanie PES (prow. Rafał Graczkowski) 
maj (16-17 i 22-23 w godz. 15-20) – Zarządzanie finansami w PES (prow. Teresa Zagrodzka i Dorota Pieńkowska) 
czerwiec (termin w trakcie ustaleń) – Budowanie zespołu projektowego i PES jako pracodawca (prow. Małgorzata Żydło) 
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE 
ze wskazaniem wybranego/ych tematu/ów szkolenia/ń 

 
ZAPRASZAMY także do udziału w SZKOLE ANIMATORÓW  
- to bezpłatny cykl szkoleń (8 dwudniowych zjazdów) dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających 
na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego, chcących lepiej działać na rzecz swojego PES oraz społeczności 
lokalnej. 

Celem Szkoły Animatorów jest zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z aktywizacją mieszkańców 

oraz instytucji lokalnych w kwestii rozwiązywania problemów społecznych. 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 7 marca 2014 
 
Szczegółowe informacje i warunki naboru 

 

 
PRZYPOMINAMY, że na życzenie uczestników projektu pracownicy Biura LOWES we Włoszczowie mogą przyjechać 
we wskazane miejsce na dyżur lub zorganizować dyżur doradców (prawnego, księgowego, biznesowego) w siedzibie organizacji. 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą telefoniczną (kom. 731 721 329) lub mailową (lowes@oweswloszczowa.eu) 

 
JESZCZE ZDĄŻYCIE: 
do 7 marca - nabór wniosków w programie FIO: 
Czytaj 

 
POLECAMY: 

Serwis poradnik.ngo.pl zaprasza do korzystania z lekcji dla organizacji pozarządowych pod adresem: 
http://lekcje.poradnik.ngo.pl. 

http://oweswloszczowa.eu/?p=1808
http://oweswloszczowa.eu/?page_id=650
http://oweswloszczowa.eu/?page_id=650
http://oweswloszczowa.eu/wp-admin/post.php?post=1767&action=edit
mailto:lowes@oweswloszczowa.eu
http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,,konkursu,FIO,3512.html
http://poradnik.ngo.pl/
http://lekcje.poradnik.ngo.pl/


Pożyteczne informacje znajdą tu dla siebie wszystkie organizacje, ale szczególnie polecamy skorzystanie z 
nich osobom, które dopiero rozpoczynają działalność w formie fundacji lub stowarzyszenia i niewiele 
wiedzą np. o swoich obowiązkach sprawozdawczych, obowiązkach wobec KRS, chciałyby skuteczniej 
promować swoją organizację. 
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