Projekt „ZIELONOGÓRSKA KUŹNIA III SEKTORA” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DRZWI OTWARTE Lecznicy III Sektora
Lecznica III Sektora to
usługi marketingowe, prawne i księgowe...

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Już 16 lipca 2012 r. DRZWI OTWARTE i możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa.
•
•
•

nasi Doradcy bliżej Twojej Organizacji - tym razem w Żarach (Zespół Szkół Katolickich,
ul. O.R. Kalinowskiego 15, Żary),
w jednym miejscu (3 punkty doradcze: Specjalista ds. marketingu i PR, Radca prawny,
Księgowy),
w tym samym czasie (16.07.2012, godz. 15:00-20:00, aż 5 godzin doradztwa!).

Zapraszamy przede wszystkim Przedstawicieli i Przedstawicielki Organizacji z powiatu żarskiego.
Udział mogą wziąć Organizacje, które zgłosiły już swój udział do Projektu (w ramach Lecznicy III
Sektora), ale szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału nowe podmioty III sektora.
Kryteria uczestnictwa:
• Działalność na obszarze województwa lubuskiego, w subregionie zielonogórskim;
• Wykluczenie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych;

Uprzejmie informujemy, że obowiązują wcześniejsze zapisy.
Zgłoszenia do Lecznicy III Sektora i zapisy na konsultacje z Doradcami przyjmuje Anna Choroś,
e-mail: achoros@faberconsulting.com, mob. 883 105 673.
Dodatkowo na terenie powiatu żarskiego informacji udzieli: Pani Wicestarosta Danuta Madej,
e-mail: danutamadej@wp.pl, tel. 68 479 06 00
UWAGA: "Drzwi otwarte" będą miały charakter cykliczny, a ponadto Uczestnicy Lecznicy III Sektora mogą korzystać
z porad także on-line. Istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdów do Kuźni dla Organizacji położonych powyżej
25 km od Zielonej Góry.

Szczegółowe informacje, regulamin uczestnictwa i dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie projektu:

Projekt „ZIELONOGÓRSKA KUŹNIA III SEKTORA” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dlaczego warto?

MARKETING I PR
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt, poza nami
nie wie, co robimy.” (Stuart Henderson)
Podobnie jest z działalnością podmiotów III sektora – dlatego Twoja NGO będzie mogła skorzystać
z profesjonalnego wsparcia z zakresu marketingu i PR. Diagnostyka marketingowa,
zidentyfikowanie celów komunikacji marketingowej, pomoc w wykreowaniu marki organizacji,
stworzenie planu działań marketingowych, a także konsultacje projektów graficznych materiałów
poligraficznych, elementów identyfikacji wizualnej czy stron www – wszystko po to, by podmioty
III sektora mogły świadomie kształtować wrażenie i wizerunek. Nasz Doradca ds. marketingu i PR
z pewnością Was zainspiruje.


Katarzyna Zych - Specjalistka ds. marketingu i PR
Z wykształcenia socjolog i specjalista ds. PR, budowania wizerunku firm i projektowania komunikacji.
Z doświadczenia dyrektor handlowy agencji reklamowej. Dyplomowany trener biznesu.

PRAWO
„Małe problemy nie potraktowane poważnie zwykle rosną, niebawem stają się duże i wkrótce
znajdujemy się w środku kryzysu.” (Alan Loy McGinnis)
Prawnik będący do dyspozycji Twojej NGO pomoże nie tylko rozwiązać problemy, ale także
poprzez udzielane porady wzmocni organizację w zakresie m.in. aspektów prawnych
funkcjonowania, zagadnień wolontariatu, prawa pracy czy działalności pożytku publicznego…
wyjaśni i przedstawi ramy prawne wszelkich zamierzeń, działań i pomysłów podmiotów III sektora.


Luiza Cierpioł - Prawnik
Radca Prawny. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch
wspaniałych synów (6 i 8 lat). Motto: „Albo znajdę drogę albo ją wybuduję” (Hannibal Barkas)

KSIĘGOWOŚĆ
„Wielkie bogactwo to święty depozyt, którym właściciel zobowiązany jest zarządzać dla dobra ogółu.”
(Andrew Carnegie)
Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość? Porady Księgowego pozwolą nie tylko rozwiązać
problem właściwego zarządzania finansami Twojej NGO, ale także wszelkich formalności
wynikających ze zobowiązań prawno-finansowych dotyczących księgowości, rachunkowości
i sprawozdawczości w podmiotach III sektora.


Leszek Pałaszewski - Księgowy
Certyfikat księgowy nr 46859/2010.

Naszym celem jest kompleksowy rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych!

