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„DRZWI OTWARTE”

LECZNICY III SEKTORA

KIEDY?

11. grudnia (wtorek)

O KTÓREJ?

14:00 – 19:00 (5 h specjalistycznego doradztwa)

GDZIE?

Zespół Szkół Katolickich, ul. O. R. Kalinowskiego 15, Żary (68-200)

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe z subregionu zielonogórskiego

ZAPISY:

e-mail: AChoros@faberconsulting.com, mob. 883 105 673

Przekonaj się dlaczego warto…
Co oferujemy? Na co możesz liczyć?
 doradztwo i usługi marketingowe
Czy wiecie Państwo:
o
o
o
o

W jaki sposób wyróżnić organizację wykorzystując strategię fioletowej krowy?
Dlaczego kolor brązowy w materiałach promocyjnych może szkodzić?
Czym jest claim i jak go zbudować?
Jak wyliczyć ekwiwalent reklamowy dla sponsora?
Biuro Projektu i Zielonogórska Kuźnia III Sektora
ul. Sikorskiego 4/2, 65-454 Zielona Góra
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w ramach spotkań z doradcą z zakresu marketingu i PR możecie Państwo poznać nie
tylko odpowiedzi na te pytania, ale przede wszystkim zyskać:
o
o
o

o
o

możliwość wypracowania planu marketingowego, który pomoże organizacji
rozwijać się w określonym kierunku i konsekwentnie budować jej wizerunek;
profesjonalną pomoc w zakresie copywritingu, dzięki której stworzone teksty
promocyjne będą przyciągać zainteresowanie odbiorców;
możliwość przygotowana ofert sponsorskich uwzględniających ekwiwalent
reklamowy stanowiący argument za współpracą z organizacjami dla wielu
podmiotów komercyjnych;
wsparcie w projektowaniu atrakcyjnych materiałów graficznych (logo organizacji,
materiały promocyjne itp.);
możliwość uzyskania wskazówek w zakresie efektywnego prowadzenia strony
internetowej, profilu na Facebooku, dzięki czemu organizacja będzie mogła
profesjonalnie budować swoją markę w sieci;

Spotkanie z Panią Katarzyną Zych – Specjalistką ds. marketingu i PR z pewnością
będzie inspirujące!

 doradztwo i usługi prawne

Radca Prawny będący do Państwa dyspozycji pomoże nie tylko rozwiązać problemy, ale
także poprzez udzielane porady wzmocni NGO w zakresie m.in.:
przygotowania wzorów umów;
opiniowania i poprawek pism;
załatwienia spraw urzędowych;
współpracy z wolontariuszami;
przeprowadzenia zmian formalno-prawnych dot. działalności Stowarzyszeń
i Fundacji np. zmian w statucie i KRS, uzyskania statusu OPP, 1% itp.;
Dzięki Radczyni Prawnej – Luizie Cierpioł, z prawem będziesz za pan brat!
o
o
o
o
o

 doradztwo i usługi księgowe

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość? Pomoc w samodzielnie prowadzonej
księgowości i wskazówki udzielane przez profesjonalną Księgową pomogą:
o

poradzić sobie z obowiązkami prawno-finansowymi dotyczącymi księgowości,
rachunkowości i sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
rozliczeniem projektów itp.;

Na Księgową - Panią Marzannę Kasprzycką możesz liczyć!

Interesuje Cię jakiś temat? Chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
marketingu, prawa, księgowości – zgłoś to!
 doradca może przygotować na spotkanie wprowadzenie do danego tematu, wykaz
literatury czy przydatne materiały/ dokumenty;
 zindywidualizowana forma doradztwa ma znaczną przewagę nad szkoleniem – precyzyjnie
odpowiada na Twoje oczekiwania;
 dzięki nawiązaniu kontaktu możesz łatwo kontynuować współpracę z Doradcą w formie
mailowej czy telefonicznej;
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Darmowe wsparcie
 Nasz projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego dlatego dla Ciebie i Twojej NGO wsparcie jest bezpłatne, warto
mieć świadomość, że fakt, iż Organizacja nie ponosi kosztów, nie oznacza, że wsparcie nie
ma wartości.
Czy wiecie Państwo, że…
o doraźna obsługa prawna to koszt od 200,00 brutto/ godzinę
o przygotowanie planu marketingowego to koszt od 2 000,00 zł brutto
o godzina pracy grafika komputerowego jest warta od 80,00 zł w zależności od
rodzaju zlecenia
o jednorazowa porada księgowa i podatkowa kosztuje od 100,00 zł do 250,00 zł
brutto
(średnie ceny rynkowe dla wybranych usług)
 Uczestnictwo w spotkaniach z doradcami naszego projektu to zatem nie tylko możliwość
pozyskania wiedzy merytorycznej, ale realna korzyść finansowa dla Państwa organizacji.

Ponadto:
 przyjazna atmosfera oraz kawa, herbata, słodkości, które pozwolą się rozgrzać i umilą
spotkanie z doradcą,

Brakuje Ci czasu?
 Twoje doradztwo zaplanujemy tak, żebyś mógł spotkać się z wszystkimi Doradcami
odwiedzając nasz punkt doradczy; ponadto masz możliwość korzystania z pomocy
Doradców także on-line (telefonicznie, mailowo, przez Skype’a);
 korzystając z pomocy Doradców, zyskujesz pomoc fachowca, który pomoże Ci szybciej
uporać się z problemem, na który sam musiałbyś poświęcić więcej czasu;
 masz w planach realizację projektu? – już teraz przygotuj grunt! dzięki Lecznicy III Sektora
oszczędzisz czas w przyszłości;

Problemem jest odległość i koszty dojazdu do Kuźni?
 to dlatego organizujemy „drzwi otwarte” także poza Zieloną Górą; w Twojej lub bliżej
Twojej miejscowości;

Co zyskujesz?
 profesjonalne wsparcie merytoryczne;
 oszczędność czasu i pieniędzy;
 nową wiedzę i umiejętności – inwestujesz w siebie i swoja organizację!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO LECZNICY III SEKTORA!
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