NEWSLETTER KWIECIEŃ 2014
INFORMUJEMY, ŻE prowadzimy nabór na 4-dniowe szkolenie „ZARZĄDZANIE FINANASAMI W PES”, które poprowadzą
Teresa Zagrodzka (konsultant ds. finansowych organizacji pozarządowych, od 1991 r. związana z sektorem pozarządowym w Polsce,

obecnie współpracuje z FISE, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Stowarzyszeniem KLON/JAWOR oraz wydawnictwem Wiedza i
Praktyka, autorka i współautorka publikacji oraz serwisu finansowego portalu www.ngo.pl)
i Dorota Pieńkowska (prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich).
Planowany termin szkolenia: 16-17 i 22-23 maja 2014.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE
lub kontakt pod nr tel. 731 721 329.
PILNE
Wraz z naszym doradcą księgowym Moniką Pater dziękujemy wszystkim za sprawne i terminowe dostarczenie dokumentów księgowych, dzięki
czemu wszystkie organizacje zainteresowane usługami księgowymi w naszym projekcie wywiązały się na czas z obowiązku złożenia CIT-8.
Przypominamy, że na zatwierdzenie sprawozdań finansowych (w stowarzyszeniach przez walne zebranie członków, w fundacjach przez organ
wskazany w statucie) i złożenie ich w urzędach skarbowych macie Państwo czas do 30 czerwca. W razie wątpliwości co do procedury
zatwierdzania i rodzaju dokumentów składanych w US prosimy koniecznie o kontakt z Biurem LOWES przy ul. Mickiewicza 12 (tel.
731 721 329).
W najbliższych miesiącach planujemy szeroką pomoc organizacjom w dostosowaniu polityki rachunkowości do planowanych działań PES.
Przypominamy, że wszystkie podmioty, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, powinny posiadać zatwierdzony dokument „polityka (zasady)
rachunkowości” zgodny z rzeczywistym sposobem rozliczania finansowego. Szczególnie ważne jest to w przypadku planów realizacji projektów
ze środków unijnych i dotacji samorządowych.
Organizacje zainteresowane dopracowaniem polityki rachunkowości prosimy o zgłoszenie tej potrzeby poprzez
FORMULARZ ONLINE (w miejscu nazwy szkolenia prosimy wpisać POLITYKA RACHUNOWOŚCI)

WAŻNE!
Od lipca obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/787889,zbiorki-publiczne-prostsze-prezydent-podpisal-ustawe.html
Zobacz też:
Opracowanie dot. nowej ustawy na ngo.pl
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 9 maja trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury pod hasłem „Ojczysty – dodaj do
ulubionych”
Czytaj więcej

POLECAMY:
Serwis poradnik.ngo.pl zaprasza do korzystania z lekcji dla organizacji pozarządowych pod adresem: 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.
ngo.pl
ekonomiaspołeczna.pl
spoldzielniasocjalnawpraktyce.pl

