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

Programy pomocowe
dla Ośrodków Pomocy
Społecznej

Program pomocowy obejmujący
wskazany problematyczny obszar to
dokument, który określają przede
wszystkim zasady, warunki, formy
oraz podstawy prawne organizowania
konkretnego wsparcia w celu
rozwiązania problemu społecznego
występującego na danym obszarze.

Na sporządzony Program składają
się:
• diagnoza sytuacji gminy w oparciu
o przeprowadzone badania metodą
ankietową oraz analiza danych
zastanych (desk research) z
obszaru wspierania rodziny w
gminie,
• opis realizacji oraz podejmowanych
działań ukierunkowanych na
wsparcie rodzin przez instytucje i
organizacje znajdujące się na
terenie gminy,
• szczegółowe cele i zadania
oscylujące wokół problemów rodzin
w gminie,
• wytyczne do harmonogramu
działań,
• zalecenia dotyczące organizacji
i sposobu realizacji programu,
• procedura badania efektywności
programu - system monitorowania
i wdrażania.

W ofercie Naszej firmy znajdą również
Państwo kompleksowe rozwiązania w
zakresie pomocy społecznej:
• tworzenie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych,
• tworzenie Modułów Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych,
• opracowanie programów pomocowych:
Wspierania rodziny, Przeciwdziałania
przemocy, Przeciwdziałania
uzależnieniom, Przeciwdziałania
młodzieżowej patologii społecznej oraz
inne programy adekwatnie do potrzeb
Ośrodka Pomocy Społecznej.

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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