
 
NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2014 

 
INFORMUJEMY, ŻE prowadzimy nabór na następujące 4-dniowe szkolenia planowane w najbliższych miesiącach: 

1.  „Nowoczesne technologie w pracy małych organizacji” 
2. „Współpraca NGO z samorządem” 
3. „Księgowość w NGO” 
4. „Standardy i procedury w organizacjach pozarządowych” 
5. „Promocja i marketing w NGO” 

Osoby zainteresowane wybranymi szkoleniami prosimy o wypełnienie FORMULARZA ONLINE  
lub zgłoszenie pod nr tel. 731 721 329. 

 
Prowadzimy nabór do kolejnych edycji Szkoły Liderów i Szkoły Animatorów.  
Szczegóły w Aktualnościach na stronie internetowej oweswloszczowa.eu 

 
NAJBLIŻSZE DYŻURY DORADCÓW 
- 24 października (piątek) od godz. 10, w Centrum Szkoleniowo-Doradczym LOWES przy ul. Mickiewicza 12 we Włoszczowie, dyżur pełnić będzie Agnieszka 
Kmiecik – doradca biznesowy.  
- 27 października (poniedziałek) od godz. 9.30, w Centrum Szkoleniowo-Doradczym LOWES przy ul. Mickiewicza 12 we Włoszczowie, dyżur pełnić będzie 
księgowa Monika Pater 
Prosimy o wcześniejsze ustalenie godziny spotkania pod nr tel. 731 721 329 lub mailowo pod adresem lowes@oweswloszczowa.eu 

 
PRZYPOMNIENIE 
Organizacje, które nie posiadają wszystkich ważnych dokumentów wewnętrznych, prosimy o kontaktowanie się z biurem LOWES w celu 
ustalenia zakresu pomocy doradczej. 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 obowiązuje także wymóg posiadania 
procedury bezpieczeństwa finansowego (przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Brak ww. dokumentów może 
się wiązać z konsekwencjami, także finansowymi. LOWES zapewnia pomoc w zakresie uzupełnienia niezbędnych dokumentów.  
 
Organizacje zainteresowane dopracowaniem polityki rachunkowości lub zleceniem przygotowania pozostałych dokumentów wewn. 
prosimy o zgłaszanie potrzeb w biurze LOWES przy ul. Mickiewicza 12, telefonicznie pod nr 731 721 329 lub mailowo 
lowes@oweswloszczowa.eu 

 
WAŻNE! 
Od lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące zbiórek publicznych: 
Nowe zbiórki publiczne 
Nowy wzór zgłoszenia 
Jak zorganizować SMS-ową zbiórkę publiczną 
Jak założyć profil zaufany 
Zobacz też: 
Co jest zbiórką publiczną 
Zliberalizowane zbiórki publiczne 

JESZCZE ZDĄŻYCIE: 
3 października rozpoczął się nabór wniosków w programie Erasmus+.  
Szczegóły 
 
6 listopada mija termin składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym w ramach Programu „Równać Szanse 2014”. 
Szczegóły  

 
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) 

 
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. 
Serwis fundusze na NGO.PL – aktualne konkursy dotacyjne ze środków krajowych i zagranicznych. 
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