Wizja i dążenia Firmy
Celem firmy jest doskonalenie usług
doradczych, opierając się o najnowsze
zmiany, metody i strategie,
dostosowane do potrzeb rynkowych.
Naszym priorytetem jest przekazywanie
wiedzy oraz udzielanie wsparcia
podmiotom, które nam zaufały.
Od kilku lat naszą ofertę adresujemy
jednostkom samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwom uwzględniając
specyfikę funkcjonowania. Przy
tworzeniu dokumentacji, staramy się
kierować oczekiwaniami, które
względem samorządów zwiększają się
oraz uwagami i potrzebami
umożliwiającymi efektywne zarządzanie
jednostką samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze szczególne znaczenie
stawianych zadań w ramach naszej
działalności opracowaliśmy ofertę usług,
które w naszym przekonaniu są zgodne
z potrzebami jednostek samorządów
terytorialnych oraz przedsiębiorstw.
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Kompleksowe rozwiązania
dla administracji
samorządowej oraz
przedsiębiorstw

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych

Tworząc dokument opieramy się na
diagnozie identyfikującej problemy
społeczne występujące na danym
terenie.
Do stworzenia diagnozy
wykorzystamy analizę informacji
udostępnionych przez instytucje oraz
organizacje znajdujące się na
terenie gminy. Ponadto,
przygotowywane zostaną ankiety
rozsyłane drogą elektroniczną.
Adresowane będą zarówno do
pracowników instytucji, jak i samych
mieszkańców gminy, z
uwzględnieniem poszczególnych
grup wiekowych. Dzięki tym
informacjom jesteśmy w stanie
opisać sytuację społeczną gminy
włączając w nią poglądy różnych
przedstawicieli. Zebranie danych
pochodzących z różnych źródeł,
umożliwi dokonanie bilansu zasobów
oraz potrzeb. Wynikiem tych działań
będzie stworzenie kierunku, w
którym należy podążać by rozwiązać
zdiagnozowane problemy społeczne,
przy szczególnym uwzględnieniu
wskaźników. Efektem końcowym
będzie komplet dokumentów
przygotowanych na posiedzenie
Rady Gminy, podczas którego
przyjmowany jest dokument.

Na dokumentację składają się poniższe
części:
→ część analityczna – stworzona na
podstawie zebranych informacji ważnych
zarówno z punktu widzenia społeczności
lokalnej, jak i otoczenia. Dzięki tym
danym postawną analiza SWOT oraz
określone zostaną zadania do realizacji,
→ część postulatywna – ukierunkowana
jest na stworzenie spójnej wizji oraz
misji, czyli zapis zbioru wartości jakie
przyświecają społeczności w spełnieniu
wizji. Obraz przyszłości komponowany
jest z celów jakie gmina musi spełnić,
→ część wykonawcza – wskazuje na
zadania jakie powinny zostać
zrealizowane, aby ustanowione cele
mogły zostać osiągnięte przy
równoczesnym uwzględnieniu ram
finansowych.

Stworzona przez Naszą firmę dokumentacja
będzie realnym odwzorowaniem problemów
społecznych występujących w gminie wraz z
działaniami mającymi na celu zmniejszenie
ich skali.
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